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Omslag Priester Patrick Desbois [foto Babyn Yar Memorial Center]

Inzet Majdanek [foto Morad Bouchakour]

De Nooit Meer Auschwitz Lezing 
2023 wordt gehouden door  de Franse 
priester en Holocaust-onderzoeker 
Patrick Desbois. Aan hem wordt 
tevens de Annetje Fels Kupferschmidt 
onderscheiding uitgereikt. De lezing zal 
in het Engels worden gehouden.

plaats Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, Amsterdam

datum Woensdag 25 januari 2023  

tijd  15:00 uur, zaal open vanaf 14:30

Aansluitend is er tot 18.00 uur gelegenheid 

om na te praten.

kaarten reserveren 

Aanmelden vóór 15 januari 2023 via de web-

site www.aanmelder.nl/nmalezing2023. 

Er is slechts een beperkt aantal kaarten be-

schikbaar; kaarten op volgorde van aanmel-

ding. U ontvangt uw toegangsbewijs met 
QR-code per omgaande per e-mail. 

De organiserende instellingen willen de 

boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’ ook bij 

jongeren levend houden. U kunt dus ook uw 

kinderen en/of kleinkinderen inschrijven 

voor de lezing.  Voor de achtergronden 

van de Nooit Meer Auschwitz Lezing en van 

de spreker zie het interview met Patrick 

Desbois in dit nummer, blz. 6 t/m 9.

Nooit Meer 
Auschwitz Lezing 
2023

Sinds 2005 organiseert de Verenigde 

Naties op 27 januari de jaarlijkse 

ceremonie ter gelegenheid van de 

Internationale Herdenkingsdag ter 

nagedachtenis aan de slachtoffers 

van de Holocaust. 

Jacques Grishaver, voorzitter van 

het Nederlands Auschwitz Comité, 

is uitgenodigd om als overlevende 

van de Holocaust de Verenigde Naties in New York toe te spreken, 

tijdens de herdenkingsceremonie op 27 januari 2023.

Tijdens de ceremonie spreken de secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties, evenals de voorzitter van de Algemene 

Vergadering, de permanente vertegenwoordigers van Israël en 

van de Verenigde Staten. Debórah Dwork, Amerikaans hoogleraar 

in de geschiedenis van de Holocaust, die in 2022 de ‘Nooit Meer 

Auschwitz’ Lezing hield en de Annetje Fels-Kupferschmidt 

onderscheiding kreeg, zal hoofdspreker zijn. Voor 27 januari is 

gekozen omdat op deze datum in 1945 soldaten van het Sovjetleger 

de overlevenden van het concentratie- en vernietigingskamp 

Auschwitz bevrijdden.  [Walter van Rossum]

EERVOLLE GETUIGENIS  TOESPRA AK VN IN NEW YORK
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H E T  N E D E R L A N D S  A U S C H W I T Z  C O M I T É 

Het Nederlands Auschwitz Comité draait volledig op vrijwilligers. 

Uw financiële steun is enorm belangrijk. Met uw bijdrage kunnen wij de 

herinnering aan de Holocaust levend houden, ook bij nieuwe generaties. 

Doneren kan tegenwoordig op eenvoudige wijze via onze website

www.auschwitz.nl. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden — 

eenmalig, per maand of per jaar. Ook kunt u aangeven of u daarbij het 

Auschwitz Bulletin thuis wenst te ontvangen. Het Bulletin verschijnt 

vier keer per jaar. 

Asheuvel in Majdanek
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Nationale Holocaust 
  Herdenking 2023
 zondag  29  ja n ua r i—w erthei mpa r k,  a mster da m

i n t e g r a l e  l i v e  t e l e v i s i e - u i t z e n d i n g  v i a  n o s

Op 27 januari 2023 zal het 78 jaar geleden 
zijn dat het concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz werd bevrijd. De VN heb-
ben deze dag uitgeroepen tot Holocaust 
Memorial Day en staat als symbool voor 
het herdenken en ter nagedachtenis van 
alle slachtoffers van de Holocaust.
Ieder jaar wordt in Nederland de herden-
king van deze bevrijding op de laatste zon-
dag van de maand januari herdacht. Het 
Nederlands Auschwitz Comité organiseert 
op zondag 29 januari 2023 de Nationale 
Holocaust Herdenking bij het Spiegelmo-
nument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het 
Wertheimpark te Amsterdam, gevolgd 
door een lunchbijeenkomst in Hotel Casa 
in Amsterdam.

HERDENKING 

Vanaf 10:00 uur bent u welkom in het Stad-

huis van Amsterdam, ingang Amstel. Om 

11:00 uur vertrekt vanaf het Stadhuis de Stille 

Tocht naar het Wertheimpark. De herden-
king begint om 11:30 uur met toespraken 

waarna het Jizkor en Kaddisj worden uit-

gesproken. Hierna is er gelegenheid voor 

organisaties en particulieren hun kransen en 

bloemen bij het monument te leggen.

Voor diegenen die slecht ter been zijn, zijn in 

het Wertheimpark zitplaatsen aanwezig. Om 

kracht bij te zetten aan het belang van de doel-

stelling ‘Nooit Meer Auschwitz’ is een grote 

opkomst, als een signaal tegen het opkomend 

antisemitisme, van buitengewone betekenis. 

Dus is niet alleen uw deelname maar ook die 

van uw kinderen, familie, vrienden en kennis-

sen, meer dan ooit van grote waarde

 LUNCHBIJEENKOMST

De lunchbijeenkomst vindt na de herdenking 

plaats in Hotel Casa in Amsterdam. Deelne-

mers kunnen gebruik maken van het gratis 

busvervoer van het Wertheimpark naar Hotel 

Casa.

De zaal in Hotel Casa gaat om 12.30 uur open. 

De lunchbijeenkomst begint om 13.15 uur. 

Evenals voorgaande jaren zijn wij genood-

zaakt u voor de lunch een bijdrage in de 

kosten te vragen van €17,50. De wijze van 

bestellen vindt u onder deze aankondiging.

De lunchbijeenkomst heeft altijd een infor-

meel karakter en is bestemd voor iedereen! 

PROGRAMMA SAMENGEVAT

10:00 Verzamelen voor de Stille Tocht in de 

hal van het Stadhuis te Amsterdam, hoofdin-

gang aan de Amstelzijde

11:00 Begin Stille Tocht naar Wertheimpark

11:30 Herdenking bij het Spiegel-
monument ‘Nooit Meer Auschwitz’ 
12:15 Vertrek van bussen naar Hotel Casa 

(enkele reis)

12:30 Zaal in Hotel Casa open

13:15 Begin lunchbijeenkomst

15:30 Einde lunchbijeenkomst

LIVE TELEVISIE-UITZENDING

De Nationale Holocaust Herdenking 2023 zal 

weer door de nos integraal worden uitgezon-

den op tv.

Voor het reserveren van plaatsen voor de lunchbijeen-

komst verzoeken wij u de in dit blad opgenomen kaart 

vóór 15 januari 2023 op te sturen naar:

Nederlands Auschwitz Comité

Postbus 74131

1070 BC Amsterdam

Opgave per email is ook mogelijk: info@auschwitz.nl

Wij verzoeken u het totaalbedrag, gelijktijdig met het 

opsturen van de kaart, over te maken op rekening: 

NL53 ABNA 0414646282 tnv Nederlands Auschwitz Comité, 

Amsterdam (graag alleen deze rekening gebruiken), onder 

duidelijke vermelding van uw naam en het aantal lunches.

Kaarten kunnen wij pas versturen na ontvangst van uw betaling.

RESERVEREN LUNCHBI JEENKOMS T



O
p 9 november jongstle-

den werd in de Portugese 

Synagoge te Amsterdam de 

Kristallnacht herdacht. In die 

nacht, van 9 op 10 november 1938, werden in 

Duitsland naar schatting 1.400 synagogen in 

brand gestoken en 7.500 winkels en bedrij-

ven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, 

scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen 

moesten het ontgelden. Honderden Joden 

werden vermoord of pleegden zelfmoord, 

duizenden raakten gewond. De Kristall-

nacht – nacht van het gebroken glas – was 

de eerste grote aanval op de Joden sinds de 

machtsovername van de nazi’s in 1933. Het 

was een voorbode van de georganiseerde 

vervolging van Joden en uiteindelijk van de 

Holocaust. Onderzoeker Kees Ribbens laat in 

dit nummer zien hoe er in Nederland werd 

gereageerd op deze dramatische gebeurtenis. 

En hoe de nationaalsocialistische dreiging 

en het antisemitisme, in tekst én in beeld, 

aan de kaak werden gesteld. Het heeft helaas 

niet mogen baten. Een donkere periode brak 

aan. 

Er zijn nog maar weinig mensen die 77 jaar 

na het einde van de Tweede Wereldoor-

log uit eigen ervaring kunnen vertellen 

over deze donkere jaren. De herinnerin-

gen aan de oorlog en de Holocaust ma-

ken plaats voor familieverhalen. Overleve-

ringen die veelal van generatie op generatie 

worden doorgegeven. Van overlevende, naar 

kind, naar kleinkind, naar achterkleinkind.

Zo waren tijdens de jaarlijkse Polenreis, af-

gelopen september, van verschillende Jood-

se families meerdere generaties mee naar 

Polen. In het eerstvolgende bulletin vertelt 

de jongste generatie over hun bevindingen 

van de reis en hun kijk op het opkomend 

fascisme en antisemitisme.

Het onder de aandacht brengen en houden 

van de gevolgen van antisemitisme en 

andere vormen van uitsluiting is en blijft 

een belangrijke pijler, in het onderwijs en 

daarbuiten. Bestrijding van fascisme en 

antisemitisme is de verantwoordelijkheid 

van de gehele samenleving. Het vraagt een 

voortdurende waakzaamheid!

— Walter van Rossum

VOORWOORD
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COLOFON

De activiteiten van het Nederlands 

Auschwitz Comité worden mede mogelijk 

gemaakt door het vfonds

a u s c h w i t z  b u l l e t i n

redactie  Max Arian, Sarah Bremer, 

Dagmar van Gils, Awraham Meijers, 

Gerben Post, Theo van Praag, Walter 

van Rossum, Fedde Schouten, Dirk Spits 

[beeldredactie] Yoka Verduin [correctie]

redactiesecretariaat    

Postbus 74131, 1070 bc Amsterdam

email  redactie@auschwitz.nl

n e d e r l a n d s a u s c h w i t z  c o m i t é

secretariaat  Postbus 74131, 

1070 bc Amsterdam

tel: 020 672 33 88   

email info@auschwitz.nl  

www.auschwitz.nl

financiële administratie

email  financien@auschwitz.nl

bank  iban: nl53 abna 0414646282

bic: abnanl2a

abonnementenadministratie

Postbus 74131, 1070 bc Amsterdam

tel: 020 600 34 55

email  abonnement@auschwitz.nl

database beheer  Akravautomatise

ring & Consultancy

vormgeving  Fedde Schouten

druk  Drukkerij Peters Amsterdam bv

het auschwitz bulletin is een uitgave van 

het nederlands auschwitz comité 



Hoe verbreek 
je de stilte over

‘De Holocaust 
door kogels’?

 

DOOR  ELLEN LOCK

NOOIT MEER AUSCHWIT Z LE ZING 2023

PRIESTER PATRICK DESBOIS 

ZOCHT JARENL ANG DE WARE TOEDR ACHT VAN 

ZIJN GROOT VADER S OORLOGSVERLEDEN
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INTERVIEW

Wat maakte dat u zo geïnteresseerd 

raakte in het onderwerp van uw onder-

zoek ‘De Holocaust door kogels’?  ‘Het 

is inderdaad niet zo vanzelfsprekend dat een 

niet-Joodse Fransman uit Bourgondië, geboren in 

1955 in de stad Chalon-sur-Saône, juist zo betrok-

ken kan raken bij dit onderwerp van de genocide in 

Oost-Europa. Bij mijn grootouders viel er altijd een 

pijnlijke stilte als de woorden ‘kamp Rawa-Ruska’ 

werden genoemd door familie of vrienden die op 

visite kwamen. Mijn grootmoeder begon hierbij 

te huilen, dus het moest wel iets heel ergs zijn 

geweest, maar mijn grootvader Claudius Desbois 

sprak er met geen woord over. Toen ik hem als ze-

venjarig kind naar het kamp vroeg, kreeg ik alleen 

maar te horen: “Voor ons in het kamp was het moei-

lijk; er was niets te eten, er was geen water, we aten 

kruiden en paardenbloemen. Maar voor de anderen 

was het erger.” Wat ik ook probeerde, meer kreeg 

ik niet van hem te horen. Op mijn twaalfde zag ik in 

een bibliotheekboek voor het eerst de fotobeelden 

uit het kamp Bergen-Belsen. Toen begreep ik het 

geheim van mijn grootvader: ‘De anderen’ dat zijn 

de Joden! 

Sinds die dag probeer ik erachter te komen 

waarvan hij ooggetuige is geweest. Daardoor 

wilde ik op latere leeftijd terug naar deze plek 

des onheils, Rava-Ruska betekent ‘Russisch’ Rava. 

In 1942 werd mijn grootvader door de Duitsers 

gevangen genomen. Hij was met 25.000 Belgische 

en Franse krijgsgevangenen naar dit nazikamp in 

Oekraïne gebracht en hij heeft er tot de bevrijding 

vastgezeten. Zestig jaar later ontdekte ik in dit 

dorp Rava-Ruska dat de ooggetuigen evenals mijn 

grootvader de oorlogsgebeurtenissen bleven 

verzwijgen. Hierdoor werd mijn nieuwsgierigheid 

nog meer gewekt en ik keerde er meerdere malen 

terug.’

Hoe verkreeg u de historische kennis voor 

uw onderzoek over de Oost-Europese Jo-

denvervolging?  ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik 

geen historicus ben, maar vroeger een wiskundele-

raar ben geweest, die uiteindelijk priester is gewor-

den. Om de Joden beter te begrijpen verdiepte ik 

mij eerst in hun geschiedenis. Ik leerde Hebreeuws 

en deed cursussen in Yad Vashem in Jeruzalem over 

antisemitisme. Daar hoorde ik voor het eerst dat er 

vóór het vernietigingskamp Auschwitz al vanaf juni 

1941 nazi-commandotroepen, de Einsatzgruppen, 

werden ingezet om zoveel mogelijk Joden, Roma, 

homoseksuelen, geestelijk gehandicapten en 

politieke tegenstanders te vermoorden.’

Wat is het belang van de niet-Joodse ge-

tuigen voor uw onderzoek?  ‘In 2002 organi-

seerde ik een katholieke groepsreis naar Auschwitz 

en Belzec met gespecialiseerde gastsprekers. In 

Auschwitz werkte ik samen met de Italiaanse 

Holocaust-onderzoeker Marcello Pezzetti, die me 

duidelijk maakte dat veel sporen van de oorlog niet 

zichtbaar zijn en dat je deze met goed bodem- en 

archiefonderzoek weer kunt ontdekken. Je moest 

voortaan als een rechercheur kijken naar de plaats 

van het delict. Hij vertelde dat alle omwonenden 

ervan wisten, omdat er geen muren om het kamp 

stonden, alleen prikkeldraad. Het gebeurde dus 

juist niet in het geheim, zoals altijd wordt gezegd, 

maar mét medeweten van de omwonenden. Het is 

dus van groot belang voor ons onderzoek om de 

getuigen van toen nog te kunnen interviewen! 
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IN MIJN JEUGD tijdens familiebezoeken in 

het huis van mijn grootouders in Bourgondië 

vielen er altijd pijnlijke stiltes als de naam 

van het nazikamp Rava-Ruska werd genoemd. Mijn 

grootvader sprak er met geen woord over!’, vertelt 

Patrick Debois. Van 1942 tot de bevrijding in 1945 

had zijn grootvader Claudius Desbois er met 25.000 

Belgische en Franse krijgsgevangenen vastgezeten. 

Daardoor wilde Patrick Desbois op latere leeftijd 

zelf naar de plek des onheils in Oekraïne: ‘Zestig 

jaar later ontdekte ik in dit dorp Rava-Ruska 

dat de ooggetuigen evenals mijn grootvader de 

oorlogsgebeurtenissen bleven verzwijgen. Hierdoor 

werd ik alleen maar nieuwsgieriger en uiteindelijk 

mondde dit uit in meer onderzoek.’

‘
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In kamp Belzec ontmoet ik de niet-Joodse getui-

gen: de bakker die het brood voor het kampper-

soneel bakte, omwonenden die het prikkeldraad 

moesten aanbrengen of de barakken moesten 

bouwen. Ik besefte dat de nazi’s vrijwel overal alle 

omwonenden tewerkstelden bij het uitvoeren van 

de genocide. In de Oekraïne deden we het dorp 

Rava-Ruska aan, waar ik ontdekte dat er van kamp 

325 – waar mijn grootvader gevangen zat – niets 

over was, dan alleen een gehavend gedenkteken. 

Terug in Frankrijk zocht ik andere overlevenden 

van dit kamp op en toonde hen een foto ervan. We 

besloten een nieuw gedenkteken te plaatsen. In 

juni 2002 reisde ik er samen met kampoverleven-

de René Chevalier en zijn gezin naartoe om het 

gedenkteken te bezoeken. De oude Sovjet-gezinde 

burgemeester vertelde dat er niets over was van 

het kamp en ontkende dat er massagraven van 

Joden waren. Helaas wilde geen enkele dorpsbe-

woner er met ons over praten en we kregen alleen 

massagraven van Sovjetgevangenen te zien. In 

2003 ging ik er voor de plaatsing van het nieuwe 

gedenkteken naartoe en om de massagraven van 

Joden te vinden. Ik ontdekte via een oude accor-

deonspeler dat het hele kamp juist nog wel intact 

was en dat het monument 300 meter verderop in 

het bos was geplaatst, zodat er zogenaamd geen 

resten van het kamp zichtbaar waren!’

Hoe lukte het u om de stilte over de 

massagraven te verbreken?  ‘Bij mijn bezoek 

aan het dorp Rava-Ruska in 2004 hoorde de nieuwe 

burgemeester Yaroslav van mijn jarenlange 

zoektocht naar getuigen. Tot mijn grote verrassing 

stond hij al met zijn auto op mij te wachten. Hij zei: 

“Ga mee, ik heb vijftig getuigen voor je!” We reden 

naar het bos en er stonden vijftig ouderen in een 

halve cirkel op mij te wachten bij het massagraf. 

Helaas had ik nog geen cameraman of recorder bij 

me. Elke persoon vertelde in een paar minuten wat 

hij werkelijk had gedaan in de oorlog en ging naar 

huis. Ik luisterde hoe zij hadden gezien dat alle 

Joden uit het hele dorp 

binnen één dag werden 

vermoord door Duit-

sers met mitrailleurs. 

Als tieners werden 

zij tewerkgesteld als 

grafdelvers, -duwers of 

-aanstampers. Schaam-

te, verdriet hoorde ik 

in hun verhalen en de 

pijnlijke stiltes waren 

nadrukkelijk aanwezig. 

Daarnaast zag ik ook 

opluchting, want ze 

hadden er nooit eerder 

over gesproken. Aan 

het einde van de mid-

dag was ik alleen over met burgemeester Yaroslav, 

die toen zei: “Patrick, wat ik nu voor je heb gedaan 

met één dorp, dat kan ik voor je doen met honderd 

dorpen. Wil je dat?” En ik antwoordde: “Ja!” Als ik 

hem niet had ontmoet, had ik nooit ons onderzoek 

naar de ‘Holocaust door kogels’ kunnen doen.’

Wat is het doel van uw onderzoeks-

organisatie Yahad - In Unum?  ‘Terug in 

Parijs in 2004 zocht ik contact met de aartsbis-

schop van Parijs, Kardinaal Jean-Marie Lustiger, 

wiens Pools-Joodse familie op dezelfde wijze met 

kogels was vermoord. Hij steunde mijn idee om 

meer onderzoek naar de Oost-Europese nazi-mas-

sagraven te doen. Samen met de Franse leiders 

van de Katholieke Kerk en van de Joodse gemeen-

schappen richtten we een onderzoeksorganisatie 

op om gezamenlijk de massagraven van Joodse 

slachtoffers van de mobiele moordeenheden van 

de nazi’s, de Einsatzgruppen, tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Oost-Europa in kaart te brengen. 

We noemden deze joods-katholieke organisatie 

Yahad - In Unum, wat ‘Samen - In Een’ betekent. 

Ons doel is om getuigenissen van ooggetuigen 

van deze massamoorden te verzamelen. Om 

respectvol naar de doden en hun nabestaanden te 

zijn. We willen bekendheid aan deze onderbelichte 

geschiedenis geven via het onderwijs en via de 

media. Onze organisatie wil de stilte verbreken 

rond deze te lang verborgen oorlogsgeschiedenis 

van de Holocaust door kogels.’

Wat zijn de resultaten van uw onderzoek?  

‘Inmiddels heeft Yahad-In Unum onderzoek gedaan 

naar vele executieplaatsen en 8.000 getuigenissen 

verzameld in zeven landen – Oekraïne, Wit-Rus-

land, Rusland, Polen, Roemenië, Moldavië en 

Litouwen. Samen met de ooggetuigen gaan we met 

ons onderzoeksteam naar de plek van het misdrijf 

met een vaste tolk, een archivaris, een fotograaf, 

een cameraman, een technisch rechercheur en 

een kogelonderzoeker. We maken gebruik van 

de Duitse archieven van de gerechtshoven uit de 

Tweede Wereldoorlog en die van de Russen over de 

nazi-massagraven die zij na de Tweede Wereldoor-

log traceerden en waarvan kopieën zijn te vinden 

in het Holocaust Memorial Museum in Washington 

en in het Yad Vashem in Jeruzalem. Tot nu toe 

was er in West-Europa weinig bekend over deze 

wreedheden, want er zijn zo weinig overlevenden 

en de ooggetuigen spraken er niet over. We deden 

veel bodemonderzoek bij de massagraven en 

vonden met een metaaldetector veel kogels, die 

we besloten te bewaren als bewijsmateriaal van 

deze ‘Holocaust door kogels’. We wilden onze on-

derzoekservaringen met een groter publiek delen 

dan alleen met wetenschappers, daarom schreef ik 

hierover het boek ‘Holocaust door kogels’ in 2008. 

In nog geen twee jaar tijd, van juni 1941 tot de 

lente van 1943, zijn naar schatting 1,5 miljoen 
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Joden vermoord in de Sovjet-Unie van destijds 

door Duitse mobiele moordeenheden. Deze zoge-

noemde ‘Einsatzgruppen’ verzamelden alle Joden, 

Roma, geestelijk gehandicapten, verzetsstrijders, 

homoseksuelen en politieke tegenstanders uit 

de dorpen en steden in vrachtwagens. Ze leidden 

de slachtoffers naar het bos of het platteland en 

executeerden hen op de rand van het massagraf 

met één kogel per slachtoffer. Er werden steeds 

vijf man tegelijk gefusilleerd, zodat ze hen sneller 

konden tellen. Om kogels te sparen werden velen 

levend begraven. We hoorden alle details van de 

ooggetuigen over deze onderbelichte Holocaust. 

En we merkten terwijl we de interviews filmden 

dat de Oost-Europese ooggetuigen van die massa-

moorden nog steeds bang zijn om iets te zeggen, 

omdat zij in de Sovjettijd nergens over mochten 

praten. Het herdenken ging in die tijd officieel 

altijd alleen om Russische slachtoffers.’

Wat heeft uw onderzoeksteam ontdekt?

‘Dankzij de vele interviews met ooggetuigen 

ontdekten we steeds dezelfde nazi-werkwijze 

om juist buiten de kampen alle slachtoffers uit 

het dorp of de stad binnen 24 uur te vernietigen. 

Een twintigtal gewapende Duitse jongemannen 

executeerde de slachtoffers bij een van te voren 

gegraven massagraf volgens een strak schema, 

overal met tewerkstelling van de lokale bevolking. 

Bij onze eerste bevindingen dacht ik nog, wat zijn 

de Oekraïners slecht dat ze hieraan meewerkten, 

maar exact hetzelfde gebeurde op klaarlichte 

dag in alle Oost-Europese landen. De interviews 

met ooggetuigen over deze nazi-werkwijze en ons 

onderzoek ernaar in diverse archieven zijn gedo-

cumenteerd in mijn tweede publicatie ‘In Broad 

Daylight’ in 2015. Heinrich Himmler bleek er heel 

precieze instructies over te hebben geschreven, 

die ik in een Duits oorlogsarchief heb terugge-

vonden. Als de nazi’s je onder schot hielden, dan 

werkten de meeste omwonenden mee. We ontdek-

ten dat we niet één land in kaart moesten brengen 

maar een heel continent: van Polen tot de grens 

met Azerbeidzjan. En we weten nu dat waar bossen 

zijn, daar zijn massagraven.’

Waarom oordeelt u niet over de mensen 

die u een getuigenis laat afleggen?  ‘Net 

als een rechercheur bij een moordzaak, gaat het 

ons alleen om de getuigenissen van de moorden, 

niet of de ooggetuigen goed of fout waren. We 

stellen ons oordeel uit om de waarheid te vinden 

voor de nabestaanden door al het bewijsmateriaal 

te verzamelen. Om zo de werkelijke toedracht van 

de massamoord te kunnen aantonen per locatie. 

Niemand van de buurtbewoners kon protesteren. 

Als er bij de onderduikverleners Joden werden 

ontdekt, werden zijzelf op het dorps- of stadsplein 

op gruwelijke wijze vermoord als afschrikwekkend 

voorbeeld. Toch zijn er na de Tweede Wereldoorlog 

nog 2.000 Yad Vashem-onderscheidingen aan-

gevraagd voor Oekraïners die wel Joden hebben 

geholpen te vluchten of onder te duiken. Je kunt 

dus niet iedereen over één kam scheren.’

Wat zijn de eerste voortekenen van een 

genocide?  ‘Propaganda van een groep of van de 

staat is het eerste teken dat een deel van de bevol-

king ‘geen deel uitmaakt van de bevolking’. Zodra 

de machthebbers of protestleiders gaan beweren 

dat het goede deel het foute deel moet uitschake-

len, gaat het al mis. Je kunt mensen zo makkelijk 

hersenspoelen. Nu ook via de sociale media. Die 

ideeën zijn al gevaarlijk, want ze leiden vaak van 

kwaad tot erger. Het is makkelijker te zeggen dat 

iemand inferieur is, dan dat iemand je gelijke is. 

De ‘inferieure’ minderheid kun je beschuldigen 

van alle problemen en dat geloven mensen snel. 

Propaganda moet je nooit onderschatten, want 

dit kan leiden tot massamoord. We denken liever 

dat mensen goede intenties hebben, maar dat is 

helaas niet zo. Dat idee wil er bij ons niet in en 

daarom verdraaien we graag de werkelijkheid 

hierover. Ook het bewust weglaten van informatie 

is propaganda. Onlangs keek ik bijvoorbeeld in de 

oorlogskranten van de dag na het deporteren van 

Joden uit Parijs en niemand noemde dit, alsof het 

niet was gebeurd. Daarom zijn de getuigenissen 

van omstanders zo belangrijk, om dit stilzwijgen 

over de genocide in welke vorm dan ook te verbre-

ken. Daar gaat mijn volgende publicatie over.’

Waarom is het belangrijk om stil te staan 

bij Holocaust Memorial Day?  ‘We moeten 

als Europa deze inktzwarte bladzijden van onze ge-

schiedenis onder ogen durven zien, om zo verder 

te kunnen met het berechten van de daders van 

genocide wereldwijd. We moeten onderkennen dat 

een ideologie het bewustzijn zo kan misleiden dat 

de ander niet meer als mens wordt gezien.

In 2018 ontving de vijfentwintigjarige Jezidi-men-

senrechtenactiviste Nadia Murad de Nobelprijs 

voor de Vrede voor het opkomen voor vervolgde 

Jezidi’s en de slachtoffers van seksueel geweld 

door ISIS in Irak. Maar mensen vergeten genocide 

erg snel. Dat is waarom wij nog steeds met de 

Jezidi’s samenwerken en twee rechtszaken in 

Duitsland voeren met beschermde Jezidi-getuigen 

om twee ISIS-vrouwen te berechten. Ons team 

werkt in het verleden en in het heden. 

De huidige massamoordenaars kennen dit principe 

van ‘genocide door kogels’ maar al te goed en 

kopiëren deze werkwijze. Ze weten dat de meeste 

mensen in crisis- of oorlogstijden eerst aan hun 

eigen veiligheid denken en niet ingrijpen bij het 

zien van misdaden ten opzichte van anderen. Daar-

naast beseffen we vanuit ons Westers perspectief 

vaak niet dat de meerderheid van landen in de 

wereld geen onderwijs over de Holocaust geeft of 

zelfs ontkent dat het is gebeurd. Daarom is goed 

onderwijs zo belangrijk. De hele planeet kent de 

namen van Hitler en Anne Frank, maar hoeveel 

mensen kennen daadwerkelijk de complete 

geschiedenis de Holocaust, ook die door kogels in 

de bossen van heel Oost-Europa? Daarom zoeken 

wij verder naar bewijsmateriaal van genocides om 

erover te blijven onderwijzen en erbij stil te staan 

uit respect voor ieder slachtoffer.’ —

Voor de Engelstalige ‘Nooit Meer Auschwitz’ 
Lezing op woensdag 25 januari 2023 in het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amster-
dam, is een beperkt aantal toegangsbewijzen 
beschikbaar. Zie pagina 2.
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Simon Philip de Vries was rabbijn van Haarlem 

en vooral bekend van het boek 'Joodse Riten en 

Symbolen'. Een bijzondere man, vertelt Tamar, de 

eerste orthodoxe zionist. In 1920 kreeg hij van zijn 

gemeente een reis naar Palestina, waar hij zijn 

boek Joodsch Palestina over schreef. Hij had een 

vast geloof in de verlossing van het Joodse volk.  

Een geloof dat bleef, óók tijdens de steeds groter 

wordende dreiging. Van onderduiken wilde hij 

niets weten, want: ‘het Joodse volk zal door deze 

ellende heen komen en dán naar Palestina gaan’. 

“Ook mijn moeder, Julie Spitz, komt uit een familie 

van rabbijnen. Vrome mannen die in het Rem-

brandthuis in Amsterdam woonden en daar een 

eigen gemeente hadden.”

In Westerbork komt haar vader te werken bij de 

administratie, waardoor zij lange tijd veilig lijken. 

Ze hebben papieren om naar Palestina te gaan en 

zijn ‘Austauschjuden’ (letterlijk ‘ruiljoden’) om 

geruild te worden tegen Duitse krijgsgevangenen. 

Eén zus van vader, hij kwam uit een familie van 7 

zusters en 2 broers, woonde al in Palestina. 

“Na een jaar is de veiligheid over en worden we 

gedeporteerd naar Bergen Belsen. We komen 

daar in het ‘Sternen kamp’. Zoals ik uitleg aan 

schoolkinderen, als ik over de oorlog vertel: ‘wat 

moet je doen met mensen die je zegt te willen 

ruilen tegen Duitse krijgsgevangenen? Je moet 

ze apart houden en niet doodmaken!’ Dat was het 

enige verschil. Bergen Belsen was de hel, het was 

overvol, er heerste tyfus, er was geen eten. Mijn 

moeder was geweldig, zonder haar zouden we 

het niet overleefd hebben. Ze hield de spirit in de 

barak hoog, ze zorgde voor ons en wist anderen 

op te monteren. Ze was heel tenger maar als een 

tank heeft ze ons erdoorheen gesleept. Ze was 

een hygiënefreak, stond erop ons elke ochtend ‘te 

wassen’ en ze had iets wat dienst kon doen als po, 

zodat we niet naar de latrines hoefden. ”

Tamar heeft herinneringen aan die tijd, het beeld 

van haar opa de Vries die bij haar krib staat. Later 

hoorde ze van haar moeder dat hij altijd zei: ‘Op 

dit kind moet je goed passen, dit is een heel 

bijzonder kind.’ Grootvader is in 1944 bezweken, 

grootmoeder al eerder. Heel veel familieleden 

hebben de oorlog niet overleefd. 

Als de Duitsers door krijgen dat ze de oorlog ver-

liezen, worden in april 1945 drie goederentreinen 

volgeladen met in totaal ongeveer 6.800 mensen. 

Tamar en haar familie zitten in de laatste van deze 

treinen: ‘het verloren transport’. De machinist van 

de trein had de opdracht de trein mét passagiers 

in de Oder te rijden. Dat heeft hij niet gedaan. Na 

dertien dagen dwalen door delen van Duitsland 

die nog niet door de geallieerden bezet waren 

komt de trein uiteindelijk tot stilstand in Tröblitz, 

een kleine gemeente in Brandenburg. 

“Een Rus op een wit paard komt bij de trein en 

vertelt dat ‘men mag pakken wat hij wil en mensen 

uit hun huis mag zetten, want met ons zijn jullie de 

overwinnaars’. Ik herinner me dat wij in een huis 

kwamen en dat mijn moeder een grote voorraad 

blauwe ruitjesstof en een naaimachine vond. Van 

alles maakte ze daarvan, nog jaren later droeg ik 

‘het blauwe Tröblitz-ruitje’. Nederland zette niet 

zo’n vaart met het terughalen van haar ingeze-

tenen, dus was het pas eind augustus voordat we 

weer in Amsterdam waren. Omdat we een paar 

maanden rust en voedsel hadden gehad, zagen 

we er iets ‘beter’ uit. ‘Hé, jullie zijn toch terug en 

goh, jullie zien er goed uit, moet je weten wat wij 

“Ik ben geboren in november 1942 en zes weken later werden we gedeporteerd naar Westerbork. Mijn vader, mijn moeder, mijn 
broertje van drie en oma, de moeder van mijn moeder. Er zaten in Westerbork al heel veel familieleden, zowel van mijn moeders 
familie Spitz als van mijn vaders familie De Vries, onder andere mijn grootmoeder en mijn grootvader Simon Philip de Vries.”

TAMAR 
    DE VRIES

PORTRE T VAN EEN OVERLE VENDE

D O O R S A R A H B R E M E R      
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geleden hebben...’ reageerden mensen naar ons. 

Een pijnlijk onthaal met weinig begrip.“

Voor de oorlog had moeder aan drie buren spullen 

in bewaring gegeven, slechts één goede buur 

gaf het haar terug. “Nog steeds gebruik ik op 

vrijdagavond het servies wat mijn moeder toen 

terugkreeg.” 

Na de oorlog is haar gezondheid zwak, ze kan 

moeilijk lopen en haar rug is door ondervoeding 

niet goed ontwikkeld. Samen met haar broertje 

speelt ze elke ochtend ‘bedden controle’ waarbij ze 

werkelijk de angst weer voelt. Haar hele leven zal 

‘zich veilig voelen’ een basis behoefte zijn. Moeder 

leert haar direct te reageren op uitschelden, want 

‘we laten ons het niet weer gebeuren, dan geef je 

ze maar een klap’. 

Het huwelijk van haar ouders redt het niet. “Een 

Joods gezin met een zwaar oorlogsverleden. Over-

tuigd dat de kinderen als goede joden op moesten 

groeien, want anders had Hitler alsnog gewonnen. 

Maar ze spraken ieder een andere taal. Mijn moe-

der vertelde over haar ervaringen, schreef er een 

verslag over. Mijn vader praatte niet. Ze scheidden. 

Moeder hertrouwt met een vriend van mijn vader. 

Mijn stiefvader hield echt van ons en er was een 

goede sfeer in huis. Vrijdagavond was een gebeur-

tenis waar mijn eigen vader ook altijd kwam.”

Op een gegeven moment mag Tamar naar Joodse 

les, maar ze vindt het verschrikkelijk omdat meis-

jes niets mogen leren, behalve ‘meisjesdingen’. 

Haar moeder zoekt een Joodse leraar voor haar en 

vanaf dat moment krijgt ze privéles: Hebreeuws, 

geschiedenis, alles wil ze leren. “Mijn hele leven 

heb ik geleerd, net als mijn moeder, en ik ben 

nooit uitgeleerd.” 

Haar vader voelde het als zijn plicht om als 

overlevende alles te doen voor de Joodse staat en 

is daarmee bekend in Nederland. Als Tamar 18 jaar 

is kiest ze om lid te worden van de liberaal joodse 

gemeente, waar vrouwen en mannen dezelfde 

rechten en plichten hebben. “Dat was wel wat, de 

dochter van De Vries liep over naar de reform.” 

Vader emigreert in 1963 naar Israël. 

In 1965 ontmoet ze bij toeval Geert en de twee val-

len als een blok voor elkaar. Een half jaar later zijn 

ze getrouwd en al snel komen er twee kinderen. 

“Van tevoren hebben we besproken dat onze kinde-

ren een Joodse opvoeding zouden krijgen en dat 

ik mij totaal vrij zou voelen mijn Joodse leven te 

leiden. We geven het Jodendom door, met rituelen 

en feestdagen, met les en sjoel. Geert heeft van 

alles geleerd, is overal bij betrokken en zet zich in. 

‘Een aanleunjood’ als het ware. 

Bij de opvoeding van de kinderen vond ik het las-

>>
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tig om te bepalen wát te vertellen over de oorlog 

en wat niet. Ik wilde ze geen trauma geven, maar 

helaas denk ik dat dat niet gelukt is. Mijn moeder, 

die zo’n open sterke vrouw was, wilde dat ook niet, 

maar toch hoor ik soms nog haar woorden: we 

liepen op straat en passeren een mevrouw. Mijn 

moeder groet haar en loopt door, terwijl ze tegen 

mij (ik was een jaar of zes) zegt: ‘die mevrouw haar 

meisje heeft het niet gered’. Mijn dochter zei later 

weleens: ‘Oma serveert de Shoah al tijdens het 

ontbijt.’” 

Het leven is druk met gezin, kinderen, werk, leren, 

vrijwilligerswerk en het Joodse leven. Tot 1972: 

“het was de grote demonstratie bij de dokwerker 

tegen Van Agt’s plan om de drie van Breda vrij te 

laten. Ik keek om me heen en zag al die slacht-

offers, zoveel leed in hun ogen, zo in de steek 

gelaten. Daarna kwamen de nachtmerries. Toen 

de aanslag in München. Gruwelijk geweld weer 

gericht tegen Joden. Ik kon alleen maar huilen en 

raakte in een diepe depressie. Hulp ben ik gaan 

halen bij de Sinaï, eerst individueel en later in een 

groep met lotgenoten. Ik had last van ‘overlevings-

schuld’. Je hebt geluk gehad dat je er nog bent en 

moet daarvoor altijd jezelf wegcijferen. Lang-

zaam heb ik mezelf teruggevonden en ook mijn 

weerbaarheid. Je kunt beter kwaad worden dan je 

mond houden.”

Ze laat van zich horen, bij demonstraties, tegen 

antisemitisme. En ze zet zich in voor de opbouw 

van de Joodse gemeente in Nederland, eerst in 

Amsterdam, later in Utrecht. Ze ontmoet veel 

‘opduikjoden’: mensen die de oorlog overleefd 

hebben en pas later erachter komen dat ze Joods 

zijn. Ze helpt ze bij het vinden van hun weg. Maar 

haar grootste plicht als overlevende vindt ze in het 

vertellen erover aan kinderen, zodat zij na gaan 

denken. Om herhaling te voorkomen. “Ik heb aan 

heel veel kinderen, schoolklassen mijn verhaal 

verteld. Via mijn verhaal hoop ik te kunnen 

overbrengen dat oorlog iets verschrikkelijks is wat 

nooit meer mag gebeuren. Het begint met afzon-

deren, etiketteren, praatjes verspreiden, rechten 

afnemen. Dat mag nooit meer. Mijn lessen sloot ik 

altijd af met één zinnetje samen hardop te zeggen, 

een aantal keren achter elkaar: ‘De wereld is van 

iedereen’! Dat is mijn boodschap! “ —

Foto's uit eigen archief

V E R VO LG VA N PAG .  11
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KORT

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft 

de prestigieuze Gouden Piramide 2022, de 

tweejaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend 

opdrachtgeverschap in de architectuur en 

gebiedsontwikkeling gewonnen. De prijs 

bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 

75.000 euro. Deze prijs is een gezamenlijk 

initiatief van de ministeries van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer; Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

en Verkeer en Waterstaat. In totaal kreeg de 

jury onder leiding van de Rijksbouwmeester 

Francesco Veenstra 36 inzendingen voorge-

legd, waarvan er 5 werden genomineerd. In 

de nominatie voor het monument staat het 

volgende beschreven: ‘In 102.220 bakstenen 

zijn de namen gegraveerd van evenzoveel 

Nederlandse Joden, Roma en Sinti die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omge-

bracht. Het Nederlands Auschwitz Comité 

nam het initiatief voor het Nationaal Holo-

caust Namenmonument en volhardde in de 

missie om het te realiseren. In de turbulent 

stedelijke omgeving van Amsterdam moest 

het Comité daarvoor de nodige weerstan-

den overwinnen. Het resultaat is een even 

belangwekkende als indringende plek voor 

herdenking, bezinning en educatie’. 

 

Unaniem besluit  Het Comité wordt 

geprezen om het realiseren van het Nati-

onaal Holocaust Namenmonument in de 

Weesperstraat in Amsterdam. Op die locatie, 

middenin de voormalige Joodse buurt, 

stonden tot in de jaren zestig tachtig huizen 

van waaruit in de oorlog 240 mensen zijn 

gedeporteerd. 

De komst van het monument ging niet 

zonder slag of stoot. Door de jaren heen kon 

het plan rekenen op weerstand van buurt-

bewoners; het duurde vijftien jaar voordat 

het monument er in 2021 kwam. ‘Het Comité 

heeft alle stormen doorstaan en het mag-

nifieke ontwerp voluit beschermd. Nooit 

is ingeleverd op waar het om te doen was,’ 

aldus de jury. 

‘De jury is onder de indruk van de gedre-

venheid, van de intensiteit, van de bood-

schap en ook de wijze waarop een prachtig 

ontwerp van herdenking, voor bezinning 

én educatie door het 

Nederlands Ausch-

witz Comité moge-

lijk is gemaakt’, zegt 

juryvoorzitter en 

Rijksbouwmeester 

Francesco Veenstra. 

Het wist de juiste 

architect te vinden 

om vorm te geven aan de universele en 

intense boodschap van verdraagzaamheid, 

en beschermde het ontwerp in het turbu-

lente maatschappelijke proces dat volgde. 

Juryvoorzitter Francesco Veenstra: ‘De 

professionaliteit waarmee het Auschwitz 

Comité te werk gaat, verhult soms dat het 

slechts bestaat uit vrijwilligers die zichzelf 

een opgave hebben gesteld en tot het uiterste 

gaan om die opdracht te vervullen’. 

— Walter van Rossem

Wilt u meer weten over de winnaar, de 

publicatie en andere genomineerden, ga dan 

naar www.goudenpiramide.nl

N A M E N M O N U M E N T G E L AU W E R D

AUSCHWIT Z COMITÉ WINT GOUDEN PIR A MIDE 2022

D RO OS J E S 

Beeld: Willem Vleeschouwer —Tekst: Awraham Meijers

Jacques Grishaver (r) 

ontvangt uit handen 

van rijksbouwmeester 

Francesco Veenstra de 

Gouden Piramide voor 

het Holocaust Namen

monument. Foto: Teddy 

Lauren
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EEN BLIJVENDE 
WAARSCHUWING

DOOR DAGMAR VAN GILS EN GERBEN POST

FOTO'S MORAD BOUCHAKOUR
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GERBEN Eigenlijk had ik al veel eerder 

willen gaan. Ik heb een kleine zes jaar geleden 

mijn master Holocaust en Genocidestudies 

afgerond waarna ik me ben gaan toeleggen 

op de geschiedenis van de Jodenvervolging in 

Nederland. Eén van mijn drijfveren is het ver-

tellen van de verhalen van de slachtoffers van 

de Sjoa, zowel de vermoorden als de overle-

venden. Auschwitz en Sobibór zijn natuurlijk 

de symbolen voor de grootste misdaad uit 

de geschiedenis, en dat moest ik voor mijn 

gevoel een keer gezien hebben.

DAGMAR Auschwitz-Birkenau, Sobibór én – 

in het geval van deze reis – Majdanek zijn van 

die plaatsen waar je normaal gesproken niet 

snel komt. Als historicus met een focus op de 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 

en ook werkzaam in de WO2-sector, voelt het 

als belangrijk om deze reis een keer gemaakt 

te hebben, en daarnaast is het gewoon heel 

bijzonder om de plaatsen waar ons werk voor 

een belangrijk deel om draait, in het echt te 

zien. En buiten dat, ik schrijf voor het Ausch-

witz Bulletin. Onze boodschap is toch ‘Nooit 

meer Auschwitz’? Dan moet je het natuurlijk 

wel gezien hebben.

DAGMAR Toen we vertrokken wist ik niet 

goed wat ik kon verwachten van deze reis. We 

zijn natuurlijk beiden voor ons werk dagelijks 

met de geschiedenis van de Holocaust bezig. 

We hebben verschillende plekken bezocht 

waar de meest afschuwelijke gebeurtenissen 

hebben plaatsgevonden. We hebben verhalen 

onderzocht, beschreven en gelezen dus we 

wisten wat we te zien zouden krijgen, maar 

niet wat ons gevoel hierbij zou zijn. Ik was 

heel erg benieuwd of de plekken die we gin-

gen bezoeken me nog net zo zouden kunnen 

raken als vóór ik dit werk ging doen.

GERBEN In zekere zin dus kijken of het werk 

je heeft afgestompt. Ik ben daar niet zo bang 

voor, dat het ons afstompt. Ik merk bij ons 

allebei dat verhalen of gesprekken nog heel 

erg kunnen emotioneren en dat is goed. Ik 

was vooral benieuwd of ik de voormalige 

kampen als privépersoon zou bezoeken, of 

dat ik bewust of onbewust een knop zou om-

zetten omdat deze reis toch ook deels als werk 

voelt, hoe naar dat misschien ook klinkt. Ik 

merkte het laatste, vooral op de momenten 

dat ik het even te kwaad kreeg. Dan deed ik 

fysiek een stap naar achteren alsof ik onbe-

wust afstand tot het onderwerp nam. Een 

soort zelfbescherming omdat ik bang was 

misschien anders mijn werk te zwaar te gaan 

vinden. Eén van de momenten waarop ik dit 

merkte, was in Auschwitz I in de ruimte met 

een gigantische vitrine met alleen maar haar. 

In diezelfde ruimte was ook een kleine vitrine 

met drie of vier vlechtjes en dan weet je dat 

die een paar uur voor ze werden afgeschoren 

door een moeder in haar dochters haar zijn 

gemaakt. Ik zie dat dan voor me, krijg – net 

als nu – een brok in m’n keel, en doe een stap 

naar achter.

DAGMAR Het moment dat onze groep de 

gaskamer in Auschwitz I in liep, staat nog op 

mijn netvlies gebrand. Ik liep een paar meter 

achter jou en de rest, ik zie jullie naar binnen 

gaan en ik merk dat ik een licht paniekge-

voel krijg. Ik kon alleen maar denken: ‘dit is 

niet goed, we moeten hier weg!’ Dat gevoel 

duurde misschien een halve seconde, maar 

heeft wel blijvende indruk op me gemaakt. 

De grote vraag die ik aan het begin van de reis 

had, kan ik dus alleen maar met een ‘ja’ beant-

woorden, wat ik zie raakt me nog enorm.

Een belangrijk onderdeel van de Polenreis, 

zijn de herdenkingen die in de verschillende 

kampen gehouden worden. Deelnemers kun-

nen, als ze dit willen, de namen van slachtof-

fers noemen en rabbijn Menno ten Brink zegt 

Kaddisj. 

GERBEN De herdenkingen waren heel 

bijzonder, mede doordat er vier overleven-

den mee waren. Joe, Lida, Ronnie en Jacques 

hebben alle vier de oorlog overleefd op een 

onderduikadres. Doordat je dagenlang zo 

intensief met elkaar optrekt, leer je iedereen 

natuurlijk in zekere zin kennen, je hoort hun 

verhalen en de verhalen over hun vermoorde 

familieleden. Toen zij de namen van hun 

ouders, broers en zussen, ooms en tantes of 

Door de wereldwijde Coronapandemie was het twee jaar lang niet mogelijk om onze jaarlijkse herdenkingsreis naar Polen 

te organiseren. Hier kwam dit jaar gelukkig weer verandering in en van 12 tot en met 17 september 2022 bezocht een groep 

van 67 deelnemers de voormalige concentratie- en/of vernietigingskampen Auschwitz, Birkenau, Majdanek en Sobibór. 

Twee van onze redactieleden, Dagmar van Gils en Gerben Post, beiden historicus, namen deel aan de reis waarna ze met 

elkaar in gesprek gingen over hun verwachtingen en ervaringen en over de bijzondere momenten die zij met het reisgezel-

schap deelden. Voor beiden was het de eerste keer dat zij deze voormalige kampen bezochten.

JE GAAT OP REIS ALS 

ONBEKENDEN, MAAR KOMT 

TERUG ALS FAMILIE

REPORTAGE

>>



grootouders uitspraken, leek het net alsof het 

niet meer om onbekenden ging maar om per-

sonen die je al een tijdje een heel klein beetje 

kent. Het is heel gek hoe dat in zo’n korte tijd 

kan ontstaan.

DAGMAR Ze geven ook een extra verdieping 

aan de beleving van de reis, de herdenkingen. 

De bijeenkomsten voelden als een soort war-

me deken waaronder iedereen welkom was. 

Het bracht ons als groep nog meer samen 

dan we al waren en het maakte niets uit of 

je Joods – en dus met een beladen familiege-

schiedenis – was, of niet. Emoties mochten er 

zijn, werden gerespecteerd en waren welkom. 

Het deed me meer dan ik van tevoren had ver-

wacht. De impact die de reis op anderen had, 

werd ook meteen van impact op mij.

GERBEN Eén van de meest bijzondere mo-

menten tijdens de herdenkingen, gebeurde 

voor mij toen we Sobibór bezochten. Eén van 

de deelnemers, Ton, had me een aantal dagen 

eerder al verteld dat hij mee was om zelf ook 

namen uit te spreken. Toen het Namenmo-

nument nog in aanbouw was, had hij een 

naam geadopteerd maar omdat hij zelf geen 

slachtoffers kende, had hij het computersys-

teem een naam voor hem laten uitzoeken. 

Dat werd Lotte Barchasch-Pergamenter en 

Ton wilde in Sobibór haar naam en die van 

haar echtgenoot en kinderen uitspreken. Het 

ontroerde hem enorm en het was prachtig om 

te zien hoe de groep hier als één mee omging. 

Sowieso vond ik de herdenking in Sobibór 

heel bijzonder. Tijdens andere reizen vond de 

herdenking plaats bij de asheuvel, maar door 

nieuwe archeologische ontdekkingen konden 

we daar niet naartoe en hebben we de herden-

king aan het einde van de spoorlijn gehou-

den, de allerlaatste wereldlijke plaats die de 

slachtoffers gezien hebben, voor ze de hel van 

het kamp betraden en binnen één of twee uur 

alleen nog maar als naam bestonden.
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DAGMAR Eén van de dingen die me heel erg 

is bijgebleven, is Majdanek. Het bezoek aan 

dat kamp vond ik ongelooflijk indrukwek-

kend mede door de enorme omvang van het 

kamp. Ik had me er van tevoren geen echte 

voorstelling van gemaakt en ik wist eigenlijk 

weinig van dit kamp, dus ik had geen idee hoe 

groot het zou zijn maar als ik nu een inschat-

ting mag maken, dan denk ik dat het toch wel 

op de helft, of in ieder geval een derde van 

Birkenau komt. Daarnaast maakte het diepe 

indruk op me dat de gaskamers van Majdanek 

aan de ene kant van het kamp liggen, en het 

crematorium aan de andere kant. De licha-

men van de vermoorde gevangenen moesten 

dus het hele kamp door vervoerd worden voor 

ze verbrand werden en hoe moet dat geweest 

zijn voor de gevangenen die dat hebben moe-

ten aanschouwen?

GERBEN Ik heb dat met de ‘sauna’ in Bir-

kenau, het gebouw waar de ontmenselijking 

plaatsvond van de gevangenen die niet direct 

na aankomst vergast werden maar nog heel 

even mochten blijven leven om dwangarbeid 

uit te voeren. In die zogeheten sauna moesten 

ze alles inleveren, tot en met hun identiteit 

aan toe. Ze werden er kaalgeschoren, ze 

kregen een nummer op de arm getatoeëerd 

en lompen toegeworpen. Ik vermoed dat dit 

hele dehumanisatieproces zo ongeveer een 

halfuur heeft geduurd, en in dat halfuur 

was men waarschijnlijk nog in de overtui-

ging dat echtgenoot of vrouw en kinderen, 

of ouders nog in leven waren, terwijl die op 

datzelfde moment vergast werden. Als ik er 

nu aan terugdenk is die plek voor mijn gevoel 

misschien wel het allerergst van wat ik gezien 

heb tijdens de reis.

DAGMAR Men moet deze plekken zelf zien 

om er een voorstelling van te kunnen maken. 

Niet van wat er gebeurd is, dat is onmogelijk 

als je er zelf niet gezeten hebt, maar wel van 

de omvang, van hoe alles eruitziet, van hoe 

alles moet hebben gewerkt. Dat maakt een 

diepe indruk en wanneer je dan de reacties 

van je reisgenoten hoort, dan merk je dat 

de emoties, en het verdriet nog zo diep zit, 

dat werkt een aantal generaties door. Ik hoor 

tijdens mijn werk zo nu en dan nog wel eens: 

‘Oh, het is nu al zo lang geleden,’ en daar 

word ik toch altijd een beetje kribbig van. In 

onze samenleving zijn we nog altijd om-

ringd door de gevolgen van de oorlog en dat 

vergeet men te vaak. Een reis als deze drukt 

je weer eens met de neus op de feiten, en dat 

is zo waardevol. En daarnaast, we werken 

beiden in de wo2- sector en ik probeer altijd 

te bedenken; waarom doen we wat we doen? 

En voor wie? En deze reis heeft me weer 

bevestigd in waar we het voor doen; voor ons 

allemaal. Zodat dit nooit meer gebeurt. En er 

zijn nog zo vreselijk veel verhalen te vertel-

len. Zes miljoen levens, zijn echt zes miljoen 

verhalen.  

GERBEN Tijdens ons bezoek aan Ausch-

witz I sprak ik met Julia, één van de andere 

deelnemers. We hadden net Blok 11 bezocht, 

de gevangenis ín Auschwitz. Toen we weer 

buiten stonden zei Julia dat alles wat ze tot 

dan toe gezien had zo onvoorstelbaar was. 

Daar stonden we heel even over na te denken 

en kwamen vervolgens tot de conclusie dat 

het niet klopte wat ze zei. We weten wat 

er gebeurd is, we hebben gezien waar het 

gebeurd is en we weten dat alles wat we weten 

en gezien hebben door mensen bedacht is. De 

gruwelijke werkelijkheid is daarmee dat het 

dus niet onvoorstelbaar maar voorstelbaar is 

en dat is misschien wel de beste waarschu-

wing voor de toekomst. —
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Holocausteducatie als   
 moreel kompas

DAGMAR VAN GILS IN GESPREK MET JULIA SARBO OVER HOLOCAUSTEDUCATIE

foto: selfie door Julia Sarbo
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INTERVIEW
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Julia, er zitten nogal wat haken en ogen 

aan het lesgeven over de Holocaust, zo 

bleek ook uit het vorige artikel over 

Holocausteducatie. Welke rol kan het 

toekomstige NHM daarin innemen?  

Kort gezegd: wat wij als nhm hopen te wor-

den is een plek waar docenten hun kennis 

over hoe je les kan geven over de Holocaust 

kunnen verdiepen, dus echt een Holocaus-

teducatie kennispunt. Dat willen we doen 

door docententrainingen aan te bieden, al 

dan niet met partners, door interessante 

lezingen, artikelen et cetera. Voor leerlingen 

en studenten willen we een plek zijn om 

te leren, na te denken en nieuwsgierig te 

worden.

Hoe willen jullie de docenten ondersteu-

nen in hun lessen over de Holocaust?

Een deel van de docenten die geschiedenis 

geeft, of maatschappijleer, maar vooral de 

geschiedenisdocent, die weet heus heel goed 

hoe die zijn of haar lessen moet voorberei-

den. Dat zijn vakdocenten, voor het voort-

gezet onderwijs voornamelijk. Zij zoeken 

hun materiaal zelf, en ze weten bronnen te 

vinden. Qua burgerschapsdocenten op het 

mbo, daar heb je een heel grote groep die ook 

vakdocent is, dus die maatschappijleer heeft 

gestudeerd, en burgerschap geeft. Maar er 

zijn ook mbo-docenten die ondersteuning 

zoeken in het geven van burgerschap, die 

willen we graag helpen.

Ik denk niet dat het reëel is om die docenten 

helemaal te kunnen opleiden tot Holocaust 

expert. Zij zullen altijd burgerschap vanuit 

de actualiteit benaderen en kijken naar wat 

hun studenten nodig hebben om na te den-

ken over hoe zij in de samenleving willen 

staan en hoe zij opgeleid kunnen worden tot 

vak-professional. Wat moeten zij kunnen? 

En hoe moeten zij zich verhouden tot een 

ander? Daar zit een deel in dat je straks bij 

ons in het nhm kan vinden. Hoe ga je om 

met kritische geluiden in de samenleving, 

hoe uit je je? 

Het mbo-programma voor studenten zal 

gaan over de mensen die in de Hollandsche 

Schouwburg en de crèche hebben gewerkt, 

die het risico hebben genomen en die verzet 

hebben gepleegd. Ik vind het een heel inte-

ressant gegeven dat je de mensen die toen in 

de crèche hebben gewerkt, nu pedagogisch 

medewerkers zou noemen, en dat is een 

mbo-opleiding. Dat je vanuit zo’n perspec-

tief gaat kijken naar: wat hebben mijn vak-

genoten, mijn historische collega’s gedaan 

en wat vind ik daarvan? Dan ga je niet de 

hele complexiteit van de geschiedenis van 

de Holocaust en de Jodenvervolging in. Dat 

past ook helemaal niet bij het curriculum 

van het mbo. 

Wij willen een programma maken voor 

studenten, gericht op waar zíj mee bezig 

zijn in hun eigen opleiding. Zo hopen wij 

iets interessants te maken dat die docenten 

ondersteunt. Dat is dus niet hetzelfde als 

zeggen: ‘wij gaan jullie leren hoe je les moet 

geven over de Holocaust’. De vakdocenten 

willen we op een bepaalde manier bedienen 

en de mbo-docenten willen we op een andere 

manier bedienen. 

Voor leerlingen in het basisonderwijs 

richten we ons op de bijzondere plaats die de 

Hollandsche Schouwburg en de crèche zijn. 

Dit zijn de plekken waar het echt is gebeurd. 

Uit het onderzoek van Marc blijkt dat dit 

een heel belangrijke reden is voor leraren 

en leerlingen om een bezoek te brengen. De 

leerlingen gaan de geschiedenis van twee 

leeftijdgenootjes leren kennen. Deze twee 

kinderen waren in de Hollandsche Schouw-

burg tijdens de oorlog. Door naar hun ge-

schiedenis te kijken ontdekken de leerlingen 

het grotere verhaal van de Jodenvervolging.

Ik denk dat je ook heel reëel moet zijn over 

je eigen verwachtingen als instelling. Wij 

gaan niet per se het kennisniveau over de 

Holocaust opkrikken door onze program-

ma’s. We gaan wel het kritisch denken en die 

burgerschapsvaardigheden ontwikkelen, 

maar dat is wel iets anders dan dat ze daarna 

veel meer weten over de Holocaust an sich. 

De International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA) 

verenigt regeringen en experts om 

>>

Julia Sarbo is als educator werkzaam bij het Nationaal Holocaust Museum i.o. (NHM) en voor een deel verantwoordelijk 

voor de educatieve functie binnen het museum. Na jarenlange ervaring bij de Anne Frank Stichting en het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei is Julia nu ruim een half jaar werkzaam voor het Joods Cultureel Kwartier (JCK). In navolging van het 

interview in het vorige bulletin met betrekking tot Holocaust-educatie, bekijken we dit nu vanuit het perspectief van de 

educator, die dagelijks te maken heeft met docenten en leerlingen.



Holocausteducatie, -onderzoek en 

-herdenking te versterken, te bevorderen 

en uit te dragen. Hun aanbevelingen 

werden vorige keer al even kort 

aangehaald door dr. Marc van Berkel. 

Deze zouden houvast kunnen bieden bij 

het ontwikkelen van educatief materiaal. 

In hoeverre maken jullie daar gebruik 

van?  

We hebben zelf meegeschreven aan deze 

aanbevelingen en eigenlijk zeggen de 

ihra-aanbevelingen: ‘bouw voort op ken-

nis’. Een aantal van de aanbevelingen zijn: 

hermenselijken, zorg dat je onderscheid 

maakt tussen oorlog en Holocaust; dus leren 

over de geschiedenis van de Jodenvervolging 

in de context van de Tweede Wereldoorlog, 

maar de lange geschiedenis van antise-

mitisme en Jodenvervolging is er een die 

veel langer en groter is dan alleen maar de 

Tweede Wereldoorlog. En leer over voor- en 

naoorlogs Joods leven. 

Als docent kan je er prima zelf digitaal door-

heen grasduinen en eruit halen wat je inte-

ressant vindt. En we denken als je het maar 

een paar jaar noemt, gebruikt en verspreidt 

in educatie, dat wellicht docenten er meer 

van gaan horen. Op zich is de ihra zelf ook 

niet echt een club waar docenten zelf iets 

mee moeten, want het is een netwerkorgani-

satie, maar het gedachtengoed zou wel bij de 

docenten moeten liggen. 

Ik denk dat de ihra-aanbevelingen voor 

docenten interessant zijn om te lezen 

omdat het veel gaat over hoe je omgaat met 

lokale geschiedenis en met leerlingen met 

verschillende achtergronden. Dus er zit nog 

veel meer in waar wij dan museaal niet per 

se heel veel mee kunnen omdat wij een klas 

maar twee uur zien, maar een docent wel, 

want die gaat veel langer met zo’n klas mee 

en kan dus ook veel meer op maat dingen 

doen.  Er staan ook hele goede voorbeelden 

in van hoe je je les invult, en welke materi-

alen je kan verzamelen, daar zullen wij in 

het museum niet alle mogelijkheden voor 

hebben. Eigenlijk zijn ze dus te uitgebreid, 

maar we hebben wel een aantal van de aan-

bevelingen opgenomen.

Wat zijn volgens jou de grootste ver-

anderingen binnen Holocausteducatie 

van de afgelopen 10, 15 jaar? Hoe kijken 

leerlingen van nu tegen deze geschiede-

nis aan?

Nou ja, er is altijd een soort van basisinteres-

se geweest, dat is niet zo veel veranderd. Wat 

nu fundamenteel anders is, ook door de vele 

uitingen op sociale media, is de link naar 

het heden. Randstedelijke jongeren vragen 

veel; ‘waarom hebben we het hierover en 

niet over de slavernij?’ Ook veel leerlingen 

zeggen: ‘jij zegt het is dé oorlog, maar voor 

mij is dé oorlog de oorlog in Oekraïne nu’. 

En dan op de vraag: wat vind je belangrijk?, 

zeggen leerlingen ook heel veel andere din-

gen: ‘klimaatverandering’ en ‘armoede’. 

Holocausteducatie gaat ook over in wat 

voor soort wereld je wil leven, dus het 

is een soort educatie over je normen en 

waarden?

Doordat er gewoon tijd is verstreken tussen 

toen en nu, zie je dat de directe koppeling 

van ‘mijn opa en oma’, en ‘het is in mijn fa-

milie nog heel belangrijk’, weg is. Kinderen 

van nu, voor hen is het echt geschiedenis, 

dus ongeacht of ze in Nederland zijn geboren 

of niet, het is voor hen iets van vroeger, en 

ze kennen eigenlijk niemand die de Tweede 

Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt. Hun 

opa en oma zijn allemaal van na de oorlog. 

En als ze al hier zijn geboren, dan weten 

ze heel vaak niet, behalve echt de Joodse 

kinderen, wat hun overgrootouders hebben 

gedaan in de oorlog, of alleen heel vaag. En 

heel veel kinderen hebben natuurlijk ouders, 

of één ouder, of een opa en oma die niet hier 

waren tijdens de oorlog, dus niet in Neder-

land. Dus die distantie, de afstand in tijd 

en verbondenheid, die is gewoon nog veel 

scherper dan 10 jaar terug. Je kan er niet van 

uitgaan dat leerlingen allemaal denken; ‘oh 

wat interessant, want ik heb een familie-

connectie’, of een genuanceerde interesse. 

Ze hebben wel een grote interesse, maar 

die is toch veel meer gebaseerd op films, op 

boeken. Dat is Marc ook heel veel aan het on-

derzoeken, het effect van speelfilms, op hoe 

leerlingen leren. Dat zijn allemaal van die 

factoren die bepalen dat de geschiedenis ver-

der van je af komt te staan. En dat is gewoon 

zo. Dat is niet erg, hè dat is de werkelijkheid. 

Ik denk ook dat docenten soms worstelen, 

kijk, ik ben 42, ik merk soms dat ik er ook 

mee worstel, want ik voel nog wél erg die 

persoonlijke connectie, en het kan dus ook 

soms docenten storen dat een jongere die 

persoonlijke connectie niet meer voelt. Daar 

kan je je soms door overvallen voelen. 

Mensen met ouders die de oorlog hebben 

meegemaakt herdenken op 4 mei hun eigen 

directe familie. En als je dan dus een leerling 

hebt, die geen flauw idee heeft over wie 

het gaat, ja, dat kan best wel rauw op je dak 

vallen, daar kan je best wel teleurgesteld van 

worden. In plaats dat het voor iedereen even 

belangrijk is, is het voor een ander mis-

schien veel minder belangrijk. 

Hoe haal je die interesse bij de jongeren 

op? Hoe haal je die twee werelden bij 

elkaar?

‘KINDEREN VAN NU, VOOR HEN 

IS HET ECHT GESCHIEDENIS, 

ONGEACHT OF ZE IN NEDERLAND 

ZIJN GEBOREN OF NIET, HET IS 

VOOR HEN IETS VAN VROEGER’
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Kijk, een deel van de docenten vraagt: hoe ga 

ik om met die onverschilligheid, of lijkende 

onverschilligheid? En de ander gaat veel 

meer over ‘hoe geef ik de Holocaust een 

plaats in ‘erge geschiedenissen’?’ Wat doe ik 

met een klas die zegt: ja, maar hoe verhoudt 

de Holocaust zich nou tot de geschiedenis 

van de slavernij? Wat voor antwoord moet 

ik als docent geven? En ik denk dat wij als 

nhm daarin een plek moeten zijn die daar 

ook in helpt, suggesties geeft en gesprekken 

voert.

En er dus ook, in ons educatief programma, 

altijd ruimte moet zijn om leerlingen te be-

vragen. Van oké, wat zijn de belangrijke on-

derwerpen voor jou? Wij gaan het niet over 

klimaatverandering of slavernij hebben in 

het nhm, maar we gaan je wel in de educa-

tieve programma’s uitnodigen je ergens toe 

te verhouden. Je moet leerlingen de ruimte 

bieden om ook te zeggen ‘oké: ‘ik voel me er 

niet zo mee verbonden, maar ik voel me wel 

verbonden met een ander onderwerp, en hoe 

staat dat dan naast elkaar?’ En dat je dan een 

activiteit doet of een gesprek voert zodat je 

ruimte geeft aan al die verschillende emo-

ties. Het moet oproepen tot inspiratie. 

Een belangrijk educatief aandachtspunt is 

dat de leerling uitgenodigd wordt zich te 

verhouden tot de geschiedenis van de Shoa. 

De museumdocent in het nhm moet dus 

doorvragen en nieuwsgierig zijn naar wat 

de dingen zijn die leerlingen raken. En dan 

kijken hoe die actuele voorbeelden te verbin-

den zijn aan de getuigenissen en objecten in 

het nhm en de Hollandsche Schouwburg. 

Dus je probeert naar universele overeen-

komsten te zoeken. Met respect voor de ge-

schiedenis van de Holocaust, en met respect 

voor de wereld waarin ze nu leven. 

Wat ik merk is dat jongeren heel goed 

kunnen uitleggen waarom ze zo geraakt zijn 

door die conflicten nu en dat ze zich ook dan 

kunnen verhouden tot de geschiedenis van 

de Holocaust, als je maar ruimte geeft voor 

het feit dat er ook andere gedachten kunnen 

zijn. Als wij ze gaan opleggen bepaalde din-

gen te leren, dan raak je ze kwijt. Maar dit is 

ook wel echt iets van trial and error. Ik bedoel, 

dit moeten we ook echt gaan zien, hoe dit 

werkt op die plek. En ik denk ook dat het be-

langrijk is voor ons als educatoren: wij gaan 

niet een programma maken wat 10 jaar mee 

kan. We moeten gewoon steeds aanpassen 

en kijken en ja, groepen benaderen en zien 

hoe hun interesse verandert. 

In het volgende Bulletin gaat Julia dieper 
in op hoe educatieve programma’s een 
plek krijgen binnen het NMH zelf, de in-
vulling van hun educatieve programma’s 
en de afwegingen die daarbij gemaakt 
worden. 

De in dit artikel besproken ihra-aanbeve-

lingen zijn hier online te vinden: https://
tinyurl.com/muj6mpbb. Of gebruik de 

QR-code hieronder:
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Al aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog werd het steeds rabiatere 
antisemitisme ook in Nederland aan 
de kaak gesteld. Het nagenoeg vergeten 
politieke tijdschrift De Blaasbalg bond in 
1939 kortstondig de strijd aan met de nati-
onaalsocialistische dreiging in eigen land. 
Dat gebeurde in tekst én beeld, waarbij 
tekenaar Charles Boost ook kort stripver-
haal inzette in de politieke strijd. 

Nederland kende in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw een levendig persland-

schap met kranten en tijdschriften van 

uiteenlopende politieke signatuur. Niet 

alleen de confessionele zuilen waren goed 

vertegenwoordigd, ook de liberalen en 

sociaaldemocraten voorzagen hun achter-

ban van nieuws en opinies. Hetzelfde gold 

voor communisten en nationaalsocialisten, 

als relatieve nieuwkomers. Al deze groepen 

onderhielden zo niet alleen de band met hun 

bestaande aanhang, maar probeerden via 

hun publicaties ook de steun te verwerven 

van nieuwe aanhangers en bekeerlingen.

Daarvoor werd gebruik gemaakt van geïllus-

treerde opiniebladen, die in aansprekende 

spotprenten met een mix van overdrijven en 

kleineren vooral hun ideologische tegen-

standers te kijk probeerden te zetten. Zo 

trachtte de politieke tekenaar L.J. Jordaan in 

het links-liberale weekblad De Groene Amster

dammer de ware aard van de nazi’s te laten 

zien. In de sociaaldemocratische hoek werd 

met een soortgelijk doel nog nadrukkelijker 

een beroep gedaan op het verdienstelijke 

werk van enkele tekenaars. Zowel De Noten

kraker als Vrijheid, Arbeid, Brood! namen on-

omwonden stelling 

tegen fascisme en 

nationaalsocialis-

me in binnen- en 

buitenland door 

frequent verschij-

nende spotprenten 

van onder meer Albert Hahn, Tjerk Bottema 

en George van Raemdonck.

Voor deze twee bladen waren deze tekenin-

gen een vanzelfsprekende manier om hun 

politieke overtuigingen zichtbaar te maken, 

zoals ze daarin evenzeer hun aversie van het 

communisme en hun geloof in een sociaal-

democratische toekomst opnamen. Maar er 

was ook een tijdschrift dat zich uitsluitend 

richtte op het bestrijden van het natio-

naalsocialisme en in 1939 met behulp van tal 

van spotprenten een politieke ramp in eigen 

land trachtte af te wenden: De Blaasbalg. In 

de geschiedschrijving komt dit blad zelden 

ter sprake, maar het verdient alleszins de 

aandacht.

De Blaasbalg, uitgegeven als een klein 

formaat krant, kende slechts een kort 

bestaan. Het eerste nummer verscheen naar 

verluidt in een oplage van 1 miljoen exem-

plaren maar er zijn nauwelijks exemplaren 

bewaard gebleven. De beschikbare exem-

plaren in de niod-bibliotheek tonen een 

gevarieerd gebruik van beeldmateriaal dat 

verder reikt dan enkele obligaat aandoende 

foto’s van auteurs en politieke hoofdperso-

nen. De visuele elementen proberen met een 

zekere luchtigheid maar niettemin met een 

alleszins serieuze ondertoon enige afwisse-

ling te brengen in de ernstige actualiteit die 

centraal staat in deze uitgave.

De redactie van het blad stond onder leiding 

van journalist mr. dr. G.J. van Heuven 

Goedhart, hoofdredacteur van het Utrechts 

Nieuwsblad (en tijdens de Duitse bezetting 

verbonden aan de ondergrondse krant 

Het Parool). Het werd uitgegeven door een 

stichting met de veelzeggende naam ‘Weest 

op uw hoede’, die door het echtpaar Bob en 

Mia van Meurs-van der Burg uit Eindhoven 

in het leven was geroepen. Met het oog op 

de verkiezingen voor respectievelijk de 

gemeenteraden en de Provinciale Staten 

in april en juni 1939 achtten de initiatief-

nemers het nodig om de democratie en de 

Nederlandse vrijheden te verdedigen tegen 

een gevreesde opmars van het nationaalsoci-

alisme met het bijbehorende antisemitisme 

in woord en daad.

In de woorden van de betrekkelijk anoniem 

opererende initiatiefnemers was het streven 

STRIJDBAAR 
   MET DE TEKENPEN

D O O R  K E E S R I B B E N S

OPINIE
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van De Blaasbalg: “het vuur van de vrijheid 

aanwakkeren, tot het weer hoog oplaait 

in ons vrije Nederland.” De uitslag van de 

provinciale verkiezingen in 1935, toen de 

nsb zo’n 8 procent van de stemmen wist te 

trekken, vormde vier jaar na dato nog een 

dusdanig schrikbeeld dat actie nu onver-

mijdelijk werd geacht. Weliswaar was dat 

percentage bij de Tweede Kamerverkiezin-

gen in 1937 weer gehalveerd maar daarmee 

was het gevaar nog geenszins geweken. 

Bovendien waren er ook nationaalsocialisti-

sche splinterpartijen, zoals de nsnap van dr. 

Van Rappard, waar De Blaasbalg zich tegen 

weerde.

De initiatiefnemers toonden zich vrijheids-

lievende democraten die zich verzetten 

tegen antisemitisme en zich uitspraken voor 

het koningshuis. Zij wisten auteurs aan zich 

te verbinden zoals Menno ter Braak, de nog 

zeer jonge Annie M.G. Schmidt, prof. dr. Jan 

Boeke en pedagoog dr. C.P. Gunning. De re-

dactie beperkte zich geenszins tot geschre-

ven tekst en deed daarvoor een beroep op 

enkele tekenaars. Ook het werk van fotogra-

fen werd in collagevorm creatief ingezet.

In totaal verschenen er zes nummers, waar-

van er vijf zijn genummerd (na het vierde 

nummer werd een extra aflevering (4a) uit-

gebracht die uitsluitend gericht was op de 

gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam 

en waarvan de oplage van 200.000 exempla-

ren in de hoofdstad werd verspreid. 

Het vierde nummer sloot af met een fotocol-

lage waarin lezers de keuze voorgelegd kre-

gen of zij hun kinderen in vrijheid of onder 

een dictatuur wilden laten opgroeien. In het 

speciale Amsterdam-nummer werden foto’s 

gecombineerd met een tekening. Hierdoor 

ontstond een rijmprent waarin ook ruimte 

was voor een tekening, met mannetjes die 

een genazificeerd stadswapen dragen en die 

doen denken aan het werk van de naar Ne-

derland uitgeweken Duitse vormgever Gerd 

Arntz. Eerder werd al in het tweede nummer 

een fictief ‘clublied’ voor Nederlandse natio-

naalsocialisten geïllustreerd met een grote 

groep gelijksoortige mannetjes in uniform 

en gestrekte rechterarm; mogelijk geïnspi-

reerd door dezelfde vormgever.  

De herkomst van de tekeningen en overige 

illustraties is lang niet altijd duidelijk. Zo 

werden er zeker twee karikaturen uit de 

Poolse pers overgenomen, waaronder een 

kort stripverhaal in vier panelen van Zenon 

Wasilewski over de voor Tsjechoslowakije 

fataal verlopen diplomatieke topontmoeting 

in München in september 1938.  Vermoede-

lijk was ook een sprekende prent in de vierde 

aflevering waarop Hitler met getrokken 

pistool ‘onderhandelde’ (en waar op de 

achtergrond kleine soldaten met gasmaskers 

opnieuw aan het werk van Arntz doen den-

ken) afkomstig uit Midden-Europa.

Nederlandse tekenaars werkten eveneens 

mee. In een anoniem verschenen spotprent 

in het tweede nummer werd de Nederlandse 

burger gewaarschuwd voor een klap van een 

molen waarvan de ronddraaiende wieken 

waren vervangen door een hakenkruis. In 

het eerste nummer was al een niet-gesig-

neerde tekening opgenomen onder het mot-

to “His Master’s Voice” die Anton Mussert 

als marionet van het Duitse staatshoofd 

en diens ‘rassenhaat’ toonde. Vermoedelijk 

betreft het werk van L.J. Jordaan van wie in 

twee latere nummers nog andere prenten 

zouden verschijnen waarop werd voort-

geborduurd op de band tussen Hitler en 

Mussert – die met genoegen leek te dromen 

van een aanval op ijssalon Koco. 

Opvallend was ook een vijftal tekeningen 

waarin letters en symbolen als uitgangs-

punt werden genomen om de ware aard 

van de nsb, als serviele volgeling van het 

onmiskenbare Duitse voorbeeld, voor het 

voetlicht te brengen. In het laatste nummer 

van De Blaasbalg werd de veelvuldig door 

Nederlandse nationaalsocialisten gebruik-

te wolfsangel, een heraldisch symbool, 

uitgebouwd tot een volwaardig hakenkruis, 
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een suggestie van Menno ter Braak aldus 

spotprentkenner Hans Mulder. Maar al in 

eerdere nummers werd enige speelsheid 

getoond in een zogeheten ‘letterles’. Op vier 

verschillende manieren werd de lettercom-

binatie nsb visueel dusdanig verrijkt dat 

duidelijk werd hoezeer weinig hoogstaande 

slaafse volgzaamheid een centraal element 

vormde in de politieke realiteit van deze 

extreemrechtse beweging.

Tot de meest in het oog sprekende tekenin-

gen in De Blaasbalg behoorde het werk van 

Charles Boost (1907-1990). Boost was afkom-

stig uit Breda en werkte eind jaren dertig als 

tekenaar voor het katholieke dagblad De Tijd 

maar had eerder voor Philips gewerkt, waar 

ook Van Meurs werkzaam was. Na de Tweede 

Wereldoorlog zou hij carrière maken als 

illustrator en politiek tekenaar waarmee hij 

veel bekendheid verwierf in Nederland (het-

geen overigens ook gold voor zijn jongere 

broer, de latere Volkskrant-tekenaar Willem 

Boost).

Charles Boost leverde in de vorm van zes 

tekeningen en één kort stripverhaal een 

bijdrage aan vier verschillende nummers 

van De Blaasbalg. Zijn eerste twee bijdra-

gen stonden achterin het tweede nummer. 

Boost plaatste allereerst Mussert voor een 

lachspiegel zodat hij zichzelf kon wijsmaken 

aanmerkelijk groter te zijn geworden. Elders 

in deze aflevering prijkte een geïllustreerde 

rijmprent waar één van Musserts volge-

lingen zijn minderwaardigheidscomplex 

ingeruild blijkt te hebben voor laarzen die 

met hun gedreun het volstrekt genegeerde 

gekreun van zijn medemensen overstem-

men. Onduidelijk is wie verantwoordelijk 

was voor de bijbehorende tekst op rijm. In 

het daaropvolgende nummer voorziet Boost 

Mussert tijdelijk van een Hitler-snor, om 

diens kinderlijke verering van de Duitse 

leider te benadrukken. Het themanummer 

over de Amsterdamse gemeenteraadsver-

kiezingen kleineert Mussert nadrukkelijk. 

Een in miniatuurversie afgebeelde Anton 

wordt bibberend naast Adolf gezet, waarbij 

het verwachte gebrek aan lokaal politiek 

succes vol teleurstelling onder woorden 

wordt gebracht. Bovendien wordt de leider 

van de Nederlandse nationaalsocialisten in 

een kinderstoeltje geplaatst om de electorale 

ambities in de hoofdstad zoveel mogelijk te 

minimaliseren.

Boost sluit zijn bijdrage aan deze geënga-

geerde reeks pamfletten in stijl af. In het 

laatste nummer van De Blaasbalg geeft hij 

op ultieme wijze acte de présence. Onder 

het motto ‘Laat anderen razen...’ wordt de 

ambitie van deze antifascistische publicatie 

zo expliciet mogelijk gevisualiseerd: op de 

datum van de verkiezingen blazen de Neder-

landse kiezers de leider van de nsb dusdanig 

krachtig van zijn voetstuk dat zijn uniform 

in losse onderdelen uiteenvalt. Het wens-

beeld van de anti-nsb propagandisten liet 

aan duidelijkheid niets te wensen over.

In werkelijkheid zou de nsb echter niet 

geheel van de kaart worden geveegd door het 

electoraat: in de Provinciale Staten behaalde 

de nsb 3,94% van de stemmen, in de Amster-

damse gemeenteraad 6,91%. De uitwerking 

van de massale verkiezingspropaganda 

voldeed daarmee niet aan de verwachtingen, 

de gekozen beeldtaal zorgde vermoedelijk 

eerder voor een bevestiging dan voor een 

verandering van bestaande opvattingen. 

De Blaasbalg leek voorbestemd te zijn om te 

eindigen in vergetelheid terwijl de radicali-

sering van de nsb zich voor en na de komst 

van de Duitse bezetter in mei 1940 verder 

zou doorzetten.

Die latere onbekendheid is onverdiend, 

zeker vanuit strip-historisch perspectief. 

Dat De Blaasbalg onder meer een vertaald 

stripverhaal uit Polen bevatte is al opval-

lend, korte stripjes uit Oost-Europa drongen 

niet vaak door in de Nederlandse pers van 

die dagen. En dat er bovendien ook een op 

het negentiende-eeuwse werk van Wilhelm 

Busch geïnspireerde striptekening werd 

opgenomen, waarin Hitler ten tonele werd 

gevoerd, was zeker uitzonderlijk.

Maar bijzonder is vooral het feit dat het 

Amsterdam-nummer de vermoedelijk eerste 

strip bevat die Charles Boost publiceerde. 

Centraal daarin stond de Amsterdamse 

afkeer van Mussert. Een strip bovendien 

die, overigens zonder tekstballonnen, een 

thema behandelt dat na het uitbreken van 
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de Tweede Wereldoorlog later dat jaar 

uiteindelijk diepe sporen zou nalaten 

in de collectieve herinnering: het 

steeds rabiater wordende, niets ont-

ziende nazistische antisemitisme.

Niet alleen toont de strip in sneltrein-

vaart het provocerende bezoek van 

Mussert aan een partijgenoot in het 

Blauwe Zand in de sterk links-geori-

enteerde wijk Tuindorp Buiksloot in 

1937, maar ook de aanval van nsb’ers 

op de Joodse ijssalon Koco in het 

voorjaar van 1939 (een onderwerp 

waar ook Jordaan naar verwees in 

zijn spotprent ‘Het visioen van Ir. 

Mussert’ in hetzelfde nummer). In 

het derde kader wordt de bekladding 

geïllustreerd van de stenen buste van 

de Joodse toneelschrijver Herman 

Heijermans, een actie in januari 

en februari 1939 van de nsnap-af-

splitsing ‘de IJzeren Garde’ – zoals 

historicus Gertjan Broek heeft bewe-

zen. Het laatste stripkader verwijst 

waarschijnlijk naar de door dezelfde 

gardisten ingegooide ruiten van de 

woning van Samuel Citroen waar de 

liberale Vrijheidsbond was gevestigd.

Een dergelijke weergave van de poli-

tieke actualiteit wijst niet alleen op 

de mogelijkheden van het medium 

strip om politieke issues beeldend 

te vertolken, maar doordringt de 

hedendaagse lezer ook van het feit 

dat antisemitisme niet ‘slechts’ een 

buitenlands fenomeen was dat vanaf 

de Duitse inval in mei 1940 in Neder-

land werd geïmporteerd.

Stripverhaal uit 1938 documen-
teert impact Reichskristallnacht
Stripverhaal Zondag 20 november 1938 – 

De telegraaf – Vierde Blad

Kort na de 'Reichskristallnacht' legde 

de Nederlandse tekenaar Jo Spier de 

schrijnende ervaringen en emoties 

vast van Duits-Joodse vluchtelingen 

die Amsterdam hadden bereikt - in 

zijn documentaire strip 'Een half uur 

bij de Amsterdamse vreemdelingen-

politie'. 

In deze korte strip uit november 1938, 

bestaande uit slechts drie panelen 

met korte citaten, illustreerde Spier 

op empathische wijze de existentiële 

onzekerheid die de nazi's doelbewust 

onder Joden creëerden. 

De ontroerende citaten in het Duits 

die in De Telegraaf werden gepubli-

ceerd, gecombineerd met de schets-

achtige tekeningen, kunnen bij 

de lezer een gevoel van nabijheid 

hebben opgeroepen. Dit journalis-

tieke beeldverhaal maakt op subtiele 

wijze duidelijk dat het antisemitisme 

van de nazi's niet alleen tijdens de 

Kristallnacht tot uiting kwam. Deze 

zichtbare uitbarsting maakte deel uit 

van een vernederend proces dat zou 

resulteren in de Holocaust.

Een eerdere editie van deze bijdrage ver

scheen in Stripschrift en op Niod.nl
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n EE, HET LA AT MIJ NIET 

LOS. Integendeel, hoe 
ouder ik word hoe 
vaker ik daarbij stilsta. 

Deze dagen nog, bij het overlijden van 
Hannah Goslar, de beste vriendin van Anne 
Frank. Deze vrouw vertelde het verhaal, 
stelde vragen, beantwoordde vragen over 
persoonlijke ervaringen en herinneringen 
met betrekking tot de Shoa. 

Uiteraard heb ik in mijn journalistieke 
loopbaan ook vragen gesteld en antwoorden 
gekregen over ervaringen tijdens het nazi-
regime, de onderduik, de concentratiekampen 
en de jaren erna. Ik heb ze opgeschreven en 
gepubliceerd en ging vervolgens weer over tot 
de orde van de (journalistieke) dag. Het is een 
deel van mijn werk.

Maar ik betreur het tot op de dag van 
vandaag dat ik nooit vragen aan mijn ouders 
heb gesteld – heb kunnen stellen - over hún 
ervaringen tijdens de oorlog en de eerste 
jaren daarna. Over persoonlijke gevoelens, 
hun verdriet en hoop. Ik denk dat ik als 
jochie er wel eens over ben begonnen, maar 
nooit een reactie kreeg. Misschien was het 
‘breukpunt’ van mijn vragen de dag dat ik 
mijn moeder iets vroeg over haar ouders, 
mijn oma en opa. In die (lagere school) tijd 
ging ik namelijk vaak met mijn vriendjes op 
de woensdagmiddagen naar de opa en oma 
van Bennie Janssen. Leuke mensen waren 
het, waar ik me echt thuis voelde. Op een dag 
vroeg ik mijn moeder waarom ik nooit naar 
mijn opa en oma mocht gaan. Moeder zei: 

“Die zijn er niet meer” en barstte in huilen 

uit. Was dat het moment dat ik intuïtief 
aanvoelde haar nooit over ‘vroeger’ te 
vragen? Ik weet het niet zeker. 

Nee, ik weet nog steeds niet hoe het is als 
je ouders, je schoonouders, je familieleden 
en je vrienden niet zijn overleden door 
bijvoorbeeld ziekte of ouderdom, maar dat ze 
zijn vermoord. Mijn ouders zijn niet vergast, 
ze zijn ‘gewoon’ gestorven en daar kan ik mee 
omgaan, al had ik ze heel graag wat langer bij 
mij gehad.

Maar ik heb moeder heel veel vragen willen 
stellen en heb dit niet gedaan omdat ik wist 
dat ik haar diep zou kwetsen, nooit geheelde 
wonden open zou rijten. Af en toe ving ik 
wel eens een flard op over haar vermoorde 
broer Leo, over haar moeder Rebekka, haar 
vader Aron, die overigens een geweldige 
grappenmaker moet zijn geweest. Over de 
leegte na mei 1945.

Mijn vader was nog minder aanspreekbaar, 
ik heb hem zelfs nooit een toespeling horen 
maken over zijn vermoorde ouders en 
familieleden. Dergelijke intimiteiten tussen 
vader en zoon hebben nooit bestaan. Dat 
liet hij niet toe. Vader Henri was wat dat 
betreft vanbinnen bevroren. Ontdooien 
onmogelijk. Hij liet mij niet toe in dat deel 
van zijn leven, liet mij nauwelijks toe in alles 
wat persoonlijke emoties konden zijn. Die 
verdomde oorlog had hem voor de rest van 
zijn leven murw geslagen. Zijn afhoudende 
lichaamstaal waarschuwde mij: ‘Stel me 
geen vragen over toen, oké?’ Hij maakte wel 
grapjes, leidde Joodse bals en was uiteraard 

bezorgd als ik ziek was. Gewoon een goede 
vader. Maar ik zou hem toch zo graag nog 
vragen willen stellen. Ik wil weten maar zal 
nooit weten.

Tijdens de begrafenis van mijn moeder (1986) 
was het haar zwager die tijdens zijn toespraak 
refereerde aan enkele gebeurtenissen uit de 
oorlog. Kleine fragmenten over hoe ze af en 
toe het illegale gestencilde blad Trouw in de 
buurt van Nijverdal rondbracht en daarna 
weer terugging naar haar onderduikadres. 

Niet zo lang geleden hoorde ik van de zoon 
van hun onderduikverstrekkers dat mijn vader 

– die zachtaardige man - tijdens de onderduik 
een pistool bij zich had. Mijn moeder en 
zichzelf verdedigen? Zelfmoord?

Toen ik op de dag voor de officiële opening 
van het Nationaal Namenmonument op die 
plek helemaal alleen ronddoolde, heb ik de 
namen van mijn grootouders en mijn oom 
Leo en veel andere familieleden gelezen 
en herlezen. Ik kende ze, maar ik ken hun 
verhalen niet.  —  

COLUMN 

AWR AHA M MEIJER S

DUIZEND VR AGEN DIE NIET GESTELD WERDEN

email awraham.meijers@hetnet.nl
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BOEKEN EN ZO  

S AR AH BREMER RECENT VERSCHENEN

Een prachtig herdenkingsboek 

uitgegeven door de historische 

vereniging Arent thoe Boecop, 

verschenen bij de herdenking 

van ’75 jaar bevrijding’. Verha-

len uit de eerste hand vormen 

een belangrijke bron. Uit de 

inleiding van Jan Terlouw: “... in 

dit boek wordt een prachtige 

mix geboden van enerzijds een 

weergave van de algemene, 

mondiale gebeurtenissen in 

die oorlogsjaren, anderzijds de 

persoonlijke belevenissen van 

individuen uit Elburg en omge-

ving, mensen die de geschie-

denis van de gemeente vorm 

hebben gegeven: een burge-

meester, een Engelandvaarder, 

een Joodse overlevende van de 

onbeschrijfelijke horreur van 

de concentratiekampen en vele 

anderen.” Door dit boek wor-

den de verhalen doorgegeven, 

ook aan de jongere generatie. 

Voorjaar 2020 hebben 2700 

scholieren in de gemeente 

Elburg het boek gekregen. Het 

boek is te bestellen via postbus 

117, 8080 AC Elburg of via de 

website: www.arentthoe-

boecop.nl                                                                                                                                      

 

willem van norel, Elburg 

en omstreken in oorlogstijd 

1940  1945, Oudheidkundige 

vereniging Arent thoe Boecop, 

Elburg, 2020 , 480 blz., isbn 

9789090329185, € 29,50

Felix Hess was voor de oorlog 

bekend door zijn ‘Jantjes’. Het 

jennende Jantje, getekend 

op een pseudo-kindermanier, 

stak de draak met alles en 

iedereen. Twintig jaar lang 

verscheen deze spotprent als 

vaste rubriek in De Groene 

Amsterdammer. Tot de oorlog. 

Als Joodse kunstenaar werd 

Hess uitgesloten, vervolgd en 

in 1943 vermoord in Sobibor. 

Zijn 30 jaar lidmaatschap van 

de kunstenaarsvereniging Arti 

et Amicitiae werd door hen 

beëindigd met een brief waarin 

de weerzinwekkende woorden 

stonden: “U zult begrijpen 

dat……”. Met dit boek geeft 

van der Zee, Felix Hess weer 

een naam en laat zijn werk zien 

op papier. Van zijn schilderijen 

zijn er weinig overgebleven, 

maar zijn ‘Jantjes’ (een kleine 

duizend prenten) zijn een 

belangrijke bron voor deze bio-

grafie, waarmee Felix Hess de 

herinnering krijgt die hij hoort 

te hebben. 

sytze van der veen, De we

reld van Jantje. Felix Hess, schilder 

en tekenaar, 1878—1943, Amp-

hora Books, Amsterdam, 2022, 

181 blz., isbn 9789064461712, 

€ 30,00

Ron van Hasselt werkte, ruim 

driekwart eeuw na dato, mee 

aan een rapport over de rol van 

de gemeente Groningen ‘in 

de oorlog’. In dit boek gaat hij 

verder en schetst in een aantal 

persoonlijke verhalen wat er 

met de Joodse gemeenschap in 

Groningen gebeurde. Hij maakt 

gebruik van interviews, bron-

nenonderzoek en literatuur. “Ik 

wil zo de slachtoffers die we 

niet meer kunnen horen een 

stem geven.” (blz. 13). In korte 

hoofdstukken en een goed 

leesbare stijl reconstrueert hij 

levens en gebeurtenissen. De 

vele illustraties onderstrepen 

zijn verhalen. Op de omslag 

staat: “Elke Groninger hoort 

deze verhalen te kennen. Zij 

maken deel uit van de zwarte 

bladzijden van de stad”, maar 

ook voor niet-Groningers is dit 

een waardevol en confronte-

rend boek.                                                                   

ron van hasselt, Uitgesloten

Schetsen van wat er gebeurde met 

de Groninger Joodse gemeenschap 

in en na de Tweede Wereldoorlog, 

Uitgeverij Aspekt, Soester-

berg 2022, 244 blz., isbn 

99789464622522 € 21,95



Wandeling ‘tegen het vergeten’

Discriminatie en 
vervolging bestaan nog 
steeds. Er is dus reden 
genoeg om het verleden 
actueel te houden.

Daarom steun ik het 

werk van het Nederlands 

Auschwitz Comité.

L. Tertaas
Gebro Sales bv

Het is altijd druk bij 

Slagerij Zikking 
& Zn!
Marathonweg 52, 1976 TB Amsterdam
telefoon 020 – 66 28 652

Op 27 januari 2023 zetten jongeren uit Europa zich in om de International 

Holocaust Remembrance Day van extra betekenis te voorzien. Onder het 

manifest Theatre of Remembrance, geïnitieerd door Theater Na de Dam, spelen 

dit jaar jongerenvoorstellingen in Turijn, Praag, Warschau, Nitra en Amsterdam. 

Vertrekkend vanuit gesprekken met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, 

onderzoeken, bevragen en filosoferen jongeren over de betekenis van de Tweede 

Wereldoorlog voor de tijd waarin ze nu leven.

'Tegen het vergeten' is een theatrale route langs vergeten verhalen. In een wan-

deling van een half uur nemen vier jongeren u mee vanuit het Wertheimplant-

soen richting het Nationaal Holocaust Namenmonument. Onderweg vertellen ze 

op een muzikale wijze over de levens achter de namen. We zien hoe David Sealtiel 

schildert in zijn souterrain op het Waterlooplein, hoe de tweeling Duizend in de 

tram afscheid neemt van hun klasgenootje, hoe het meisje met de hoofddoek uit 

het raam van de trein kijkt en hoe Betje zich staande houdt in de keuken van het 

kamp. Scenario's door de jongeren zelf geschreven. En ondertussen stellen ze 

zichzelf de vraag: hoe komt het toch dat we steeds vergeten?

Op zondag 29 januari, aansluitend aan de herdenking bij het Spiegelmonument in 

Amsterdam vindt de theatrale route Tegen het vergeten plaats. 

Wil je hier graag bij zijn? Meld je vóór 25 januari aan. Aanmel-

den via https://tinyurl.com/2duh9c7u of via de QR-code.

Voor nadere informatie mail naar Andrada Maria Şimo-Moskl: 

andrada@theaternadedam.nl
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