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Motto 
 

 

 

‘[O]ne of the many, many things I hate about war is how it trivializes the personal. 

The big themes, the broad sweep, the emergency measures, the national identity, all 

the things that a particular kind of man with a particular kind of power urge adores, 

these are the things that become important. War gives the lie to the personal, 

drowns it in meetings, alarms, sacrifices. The personal is only allowed to return as 

death. Death is what war is good at. 

 

And so, when the telegram has been read, and the statesmen and generals have said 

something about sad loss and turned and gone back to higher stakes than a body 

and a few broken hearts, in that silent, empty space, to one person at least, it is 

clear that the personal is everything.’ 

 

Billy Crusoe in The Stone Gods door Jeanette Winterson 
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Hoofdstuk 1: Driemaal Ed van Thijn: 

het doorgangs(- en internerings)kamp Westerbork, 1942-1945 

 

1.1. WESTERBORK: PRELUDE 

‘Lieve vader en moeder,’ begint de 11-jarige Ed van Thijn zijn eerste brief na de bevrijding 

aan zijn ondergedoken ouders. Het was eind april 1945, en kamp Westerbork was enkele 

weken bevrijd. ‘Ik zit al 3 en een halve maand in Westerbork,’ schrijft Eddy. ‘Een paar weken 

geleden hoorde we vreselijk schieten en de zelfde middag kwamen de Canadezen in het kamp. 

Later kwam een van de ondergrondse en zei dat jullie in Amsterdam waren en later hoorde ik 

dat Amsterdam en heel bezet Nederland overgegeven was!!!!’ Vier uitroeptekens geven aan 

hoe opgewonden de jonge Ed bij het horen van dit heuglijke nieuws was. Hij sluit zijn eerste 

brief af met de mededeling dat ze gisteren voor het eerst witbrood gekregen hadden en ‘vele 

kussen van Eddij, barak 5.’
1
 

Kamp Westerbork had toen al een lange geschiedenis achter zich. Opgericht als 

vluchtelingenkamp in 1939 voor de steeds grotere stroom aan vooral Duits-joodse 

vluchtelingen (waarvan het grootste deel overigens niet in het kamp terecht kwam), werd het 

1 juli 1942 overgenomen door de Duitse bezetter. Daarna fungeerde het als doorgangskamp 

naar de concentratie- en vernietigingskampen en als interneringskamp voor diegenen die 

tijdelijk uitstel hadden gekregen. Kenmerkend was het zelfbestuur in Dienstbereiche en 

Dienstleiter, dat vooral de eerste bewoners, een groep Duitse joden, bevoordeelde en ertoe 

leidde dat joden joden op transport moesten helpen zetten. Officieel veranderde het kamp in 

maart 1944 in een werkkamp, maar de transporten, 93 in totaal, gingen tot september door. 12 

april 1945 werd het kamp met zijn 918 overgebleven ingezetenen door de Canadezen bevrijd. 

Van de ongeveer 107.000 joden die vanuit het kamp waren weggevoerd, kwamen iets meer 

dan 5000 overlevenden terug.
2
 

                                                 
1
 Ed Van Thijn, Het verhaal, (Amsterdam: Meulenhoff 2007) 7. 

2
 Jacques Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 

1940-1945, twee delen, deel twee, (’s Gravenhage: Martinus Nijhoff 1965) 295 over de kampgeschiedenis, 364-

369, over bevrijding, Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 14 dln. 

(DenHaag/Leiden: Martinus Nijhoff/Impressum 1969-1994), deel acht ‘Gevangenen en gedeporteerden, tweede 

helft’, (Den Haag: Martinus Nijhoff 1978) 689-690, over kampgeschiedenis,1 juli 1942 kwam het kamp in 

handen van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, het vluchtelingenkamp viel tot juli 1940 onder 

Binnenlandse Zaken, daarna tot aan de overname onder Justitie, 673, bevrijding, 704, cijfers over gedeporteerde 

en vermoorde joden. Zie voor dit laatste ook Bob Moore, Victims and Survivors. The Nazi Persecution of the 
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Westerbork lag in een uithoek van het land, in de ‘vergeten’ provincie Drenthe.
3
 Het 

kamp lag ‘eenzaam op een troosteloze vlakte’, schrijft kampingezetene Hans Ottenstein.
4
 ‘Het 

stormde haast het gehele jaar door en de wind woei het zand en het vuil van de heide op, 

zodat alles zwart of grijs werd, overal zand doordrong en de wegen bij regen direct in een 

diepe modderpoel veranderd werden.’
5
 Het kamp mat ongeveer 500 bij 500 meter, waar in de 

‘hoogtij’ dagen geregeld meer dan 10.000 mensen op en in elkaar zaten gepakt.
6
 Het 

vluchtelingenkamp bestond oorspronkelijk uit 200 kleine woningen, verdeeld over relatief 

goede barakken. Er was een grote zaal, een keuken en enkele andere noodzakelijke 

gebouwen, zoals een badhuis, een ziekenhuis en een school. In 1942 vervaardigden 

Nederlandse aannemersbedrijven in opdracht van de bezetter vierentwintig grote houten 

barakken, de zogenaamde doorgangsbarakken, die het aanzien van het kamp volledig 

veranderden. In deze barakken werden ijzeren ledikanten, driehoog, gemonteerd; toiletten 

bestonden uit zogenaamde ‘eierrekken’, zonder enige privacy.
7
 Na 1 juli 1942 werd het kamp 

met een ca. 2 meter hoge prikkeldraadversperring omgeven. Er kwamen zeven wachttorens en 

                                                                                                                                                         
Jews in the Netherlands, 1940-1945, (London/New York: Arnold 1997), 260 (gebaseerd op cijfers van 

Herzberg). 

3
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, tweede helft, 710. 

4
 Hans Ottenstein, ‘Lager Westerbork, een persoonlijk verslag’ (rond 1950), Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies (NIOD), Westerbork archief (250i), inv.nr. 510, 5-6. Hans Ottenstein, een gepromoveerd 

Duits jurist, schreef twee versies van dit verslag; ik maak gebruik van het eerste, niet de tweede definitieve 

versie, waaruit hij veel van zijn persoonlijke belevenissen heeft gefilterd. Het verslag zelf was geschreven op 

aanvraag van het RIOD, zoals meer verslagen in deze eerste jaren na de oorlog. Prof. dr. J. Houwink-ten Cate 

meent dat Ottenstein zelfs een tijdje op onkostenbasis op de RIOD-loonlijst stond voor het (interview)werk wat 

hij voor het verslag verrichtte. In ieder geval was hij voor het RIOD werkzaam als wetenschappelijk 

medewerker, zoals blijkt uit een bedankbrief die hij stuurde aan Joseph Birnbaum, voor diens verslag over onder 

andere het weeshuis. Otto Birnbaum, verslag over verblijf in Westerbork, Herinneringscentrum kamp 

Westerbork (HCKW), Dossier (DO) 798, inv.nr. 8507; Otto Birnbaum, ‘Kinderen in kamp Westerbork’, 23 

augustus 1946, origineel gericht aan RIOD, inclusief bedankbrief van Hans Ottenstein, werkzaam voor het 

RIOD, HCKW, DO 667, inv.nr. 7787; Otto Birnbaum, verslagen over Westerbork, NIOD, 250i, inv.nr. 497. Zie 

hiervoor ook Proces Verbaal 414, Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven, d.d. 4 juni 1948, opgemaakt door J. 

Schoenmaker, NIOD, 250i, inv.nr 1007, 46, waar zijn functie als wetenschappelijke medewerker wordt 

genoemd. 

5
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 5-6. 

6
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 710, Presser, Ondergang, tweede helft, 294. 

7
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 690. Later werden ook industriebarakken bijgebouwd. De spoorlijn 

werd eind 1942 doorgetrokken tot in het kamp, 692. 
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een SS-Wachbataillon, dat de marechaussees ging ondersteunen in de bewaking.
8
 Toch bleef 

het kamp het karakter van een klein – Duits – dorp houden. Johanna Schroot-Polak beschreef 

het kamp als ‘een dorp met aan weerszijden kleine huisjes met een tuintje ervoor.’
9
 En 

afgezien van de transporten lééfde men er ook werkelijk. ‘Wonen, zegt men hier,’ schrijft 

Mirjam Bolle in haar dagboekbrieven over het slapen in de barak. En hoewel haar dat nog 

vreemd in de oren klonk, was het een juistere term dan slapen, ‘want je woont er werkelijk.’
10

 

Westerbork leek zo normaal. ‘Iedereen liep ook in burgerkleding. Niemand had een kaal 

geschoren kop. Dat maakte alles normaler’, herinnert ook Rob Cohen zich.
11

 

Maar was Westerbork wel zo normaal? ‘In Westerbork kregen de joden de illusie, dat 

alles misschien wel mee zou vallen, dat ze nu wel niet meer in de maatschappij waren, maar 

dat ze eenmaal weer terug zouden keren uit hun isolement’, schrijft Eddy de Wind vlak na de 

oorlog.
12

 Westerbork was een kunstmatige samenleving, misschien niet fysiek, maar wel 

mentaal zo goed als afgesloten van de gewone wereld. ‘Wij zijn zoo volkomen op een eiland, 

dat wij niet bijhouden wat wel en niet kan’, schrijft Alice van Cleeff-van Praag aan familie.
13

 

Shmu’el Hacohen probeert het kamp in zijn memoires te typeren als een ‘opzettelijk 

schimmenspel’, een ‘kunstmatige kopie van het leven’, waar ‘het leven in al zijn sociale 

aspecten geminiaturiseerd’ werd, maar waar het leven tegelijk een ‘pseudo-, een quasileven’ 

was.
14

 

Is Westerbork wel onderdeel te noemen van de Holocaust, als de Holocaust staat voor 

de moord op het Europese jodendom? Er werden in het kamp niet stelselmatig mensen 

vermoord, er werd zelfs relatief weinig geweld gebruikt, en het leven was er vol te houden. 

Westerbork was geen concentratiekamp; het is wellicht nog het best te vergelijken met een 

                                                 
8
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 691. 

9
 Johanna Schroot-Polak, ‘Mijn herinneringen aan Westerbork en Theresienstadt’, 1977, HCKW, DO 1120, 

inv.nr. 10043-01. 

10
 Mirjam Bolle, Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier uitziet. Dagboekbrieven uit Amsterdam, Westerbork en 

Bergen Belsen (Amsterdam: Contact 2003), 148, dagboekbrief van 8 juli 1943. 

11
 Rob Cohen, Sophie Aalders (interview en tekst), Niet klein gekregen. Mijn overwinning op de nazi’s, (Laren: 

Verbum 2007), 107. 

12
 Eddy de Wind, Eindstation Auschwitz, (Amsterdam: Republiek der Letteren 1946; heruitgave Amsterdam: 

Van Gennep 1981) 7. 

13
 Brief van Alice van Cleeff-van Praag, ongedateerd, vermoedelijk uit 1944, HCKW, brieven van Alice Cleef-

Van Praag en Charlotte van Praag, DO 627, inv.nr. 7353-12. 

14
 Shmu’el Hacohen, Zwijgende stenen. Herinnering aan een vermoorde jeugd, uit het Hebreeuws vertaald door 

A. Michael (’s Gravenhage: BZZToH 1990) 224, 226. 
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getto, zoals Theresienstadt, waar een soortgelijke schijnwereld werd opgehouden en de 

levensomstandigheden vergelijkbaar waren.
15

 Hoewel Westerbork in zekere zin buiten de 

Holocaust valt, is het wel onderdeel van het hele vervolgingsproces. Als de term Holocaust 

breder wordt opgevat en dus het hele scala van uitsluiting, vervolging tot aan moord bevat, 

dan kan ook Westerbork als onderdeel van de Holocaust worden beschouwd. Belangrijker 

voor dit onderzoek is hoe veel overlevenden in hun egodocumenten Westerbork zien als 

opmaat tot de vernietiging in het oosten en het als zodanig tot onderdeel van de Holocaust 

maken en beschouwen.
16

 

 

1.2. DRIEMAAL ED VAN THIJN 

Toen Ed van Thijn twintig jaar was, schreef hij een korte beschrijving van zijn leven tot nu 

toe. Westerbork was een vage herinnering geworden, waarvan hij niet meer wist dan ‘dat het 

een hel was.’
17

 De oorlog stond naast andere belangrijke momenten, zoals zijn strijd tegen 

zijn leerachterstand, en de vraag voor welke studie hij zich zou inschrijven, ‘omdat ze van 

                                                 
15

 Klassiek, standaard werk over Theresienstadt is H.G. Adler, Theresienstadt. Das Antlitz einer 

Zwangsgemeinschaft. Geschichte Soziologie Psychologie, (Tübingen: Mohr 1955). Nieuwer werk met daarin 

hedendaags onderzoek naar verschillende aspecten van het kampleven en hoe gevangenen daarop na de oorlog 

terugkeken, zie onder andere Miroslav Karny, Jaroslava Milotova, Raimund Kemper, Michael Wögerbauer 

(Hg.), Theresienstädter Studien und Dokumente, (Prag: Institut Theresienstädter Initiative Academia 2001). Zie 

ook het onderzoek van Anna Hájková over Nederlandse joden in Theresienstadt in deze bundel, ‘Die Juden aus 

den Niederlanden in Theresienstadt’, 135-202, naast haar Magisterarbeit: Anna Hájková, Die Juden aus den 

Niederlanden in Ghetto Theresienstadt 1943-1945, (Humboldt-Universität Berlin: 2006). In egodocumenten van 

overlevenden wordt ook de vergelijking tussen Westerbork en Theresienstadt gemaakt. Verslag en dagboek van 

Jacob Herman Meijer, Joods Historisch Museum (JHM), inv.nr. 0000584. Wel wordt de toestand in 

Theresienstadt over het algemeen als erger beschouwd dan in Westerbork. De schijnwereld van Theresienstadt 

komt nog het best tot uitdrukking in de film Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen 

Siedlungsgebiet die Kurt Gerron in opdracht van de nazi’s over het getto maakte voor de inspectie van het Rode 

Kruis. Zie http://www.cine-holocaust.de/cgi-bin/gdq?efw00fbw000812.gd 

16
 Niet alleen overlevenden die in concentratie- en vernietigingskampen gevangen hebben gezeten na 

Westerbork, maar ook overlevenden die alleen in Westerbork zijn geïnterneerd, beschouwen hun belevenissen 

als onderdeel van de Holocaust. Eline Hoekstra-Dresden, Wishing upon a Star. A Tale of the Holocaust and 

Hope, (Portland Oregon: Blackmore & Blackmore 2000). De Holocaust is inmiddels ook meer dan een 

specifieke benaming voor de moord op de Joden geworden; het is symbool gaan staan voor het hele spectrum 

van de vervolging; het heeft zelfs daarbuiten – symbolische – reikwijdte. Zo wordt de term gebruikt voor 

uiteenlopende zaken als andere genocides tot aan de leefomstandigheden van dieren in de bioindustrie. 

17
 Ed van Thijn, ‘Levensbeschrijving van Eddy van Thijn’, ca. 1954, Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (IISG), Archief Ed van Thijn, inv.nr. 29. 

http://www.cine-holocaust.de/cgi-bin/gdq?efw00fbw000812.gd
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beslissende invloed op mijn verdere leven zullen zijn.’
18

 Van 2000 tot aan 2006 publiceerde 

ex-burgemeester en politicus Ed van Thijn drie boeken over zijn ervaringen in en met de 

oorlog.
19

 De oorlog speelde in zijn leven inmiddels ook op de voorgrond een belangrijke rol. 

Eddy als kind in Westerbork, Ed als jongvolwassene die bezig is zich voor te bereiden op zijn 

studie en leven, en een Ed die zijn leven goeddeels heeft geleefd en gaat terugkijken; 

verschillende ‘Ed van Thijns’ passeerden de revue. De oorlog en daarmee ook Westerbork 

betekenden voor iedere Ed op een bepaalde manier hetzelfde en ook telkens weer wat anders. 

Egodocumenten zoals die van Ed van Thijn kunnen ons door de tijd heen een beeld 

geven van de persoonlijke beleving van doorgangs(- en internerings)kamp Westerbork: van de 

beleving in de oorlog, via de nog verse ervaringen van vlak erna, tot aan de blijvende 

herinneringen van vijftig jaar nadien. Het zijn niet alleen de bekende Etty Hillesum en Philip 

Mechanicus die over hun ervaringen in het kamp hebben geschreven. Mannen en vrouwen, 

kinderen en volwassenen, Nederlandse en Duitse joden, kortom, mensen met heel 

verschillende achtergronden voelden de behoefte iets van hun belevenissen op papier te 

zetten. 

In dit boek staan de geschreven beleving van en herinnering aan Westerbork centraal. 

Hoe beleefden verschillende kampingezetenen doorgangs(- en internerings)kamp Westerbork 

in de oorlog en op welke wijzen hebben zij daarvan verslag gedaan in brieven, dagboeken en 

persoonlijke verslagen? Hoe herinnerden voormalige kampingezetenen zich na de oorlog hun 

verblijf in het kamp en wat schreven zij daarover in herinneringen en memoires? Het gaat in 

dit onderzoek niet om een historische reconstructie van het leven in het kamp, om de 

historische ‘werkelijkheid zoals deze toen was’, maar om de wijzen waarop persoonlijke 

ervaringen en herinneringen aan Westerbork op schrift zijn gesteld. Aangezien beleving en 

herinnering niet zijn te beschrijven zonder enige kennis van de leefomgeving van het kamp, 

zullen wel de contouren van dit dagelijks leven worden geschetst aan de hand van zowel 

egodocumenten als andere bronnen. 

Beleving en herinnering zijn brede begrippen. In het onderzoek heb ik mij dan ook 

beperkt tot enkele gezichtspunten van waaruit de beleving en herinnering wordt onderzocht. 

Voor een deel kwamen deze tot stand vanuit de bronnen zelf: waar schrijven de auteurs over? 

Wat zijn de thema’s die hen bezighouden? Daarnaast heb ik voor gezichtspunten gekozen die 

enkele tot nu toe nog weinig onderzochte aspecten van de beleving en herinnering belichten. 
                                                 
18

 Ibid. 

19
 Van Thijn, Het verhaal, 1999, Ed van Thijn, Achttien adressen,(Amsterdam/Antwerpen: Augustus 2004), Ed 

van Thijn, Judy/Judica, (Amsterdam/Antwerpen: Augustus 2006). 
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Op deze wijze ben ik tot vier verschillende invalshoeken, of perspectieven, gekomen van 

waaruit de beleving van en herinnering aan Westerbork wordt onderzocht. Samen geven zij 

een behoorlijk omvattend beeld van de beleving van en herinnering aan doorgangs(- en 

internerings)kamp Westerbork. 

Allereerst staat een genderperspectief centraal. Hoe beleefden en herinnerden mannen 

en vrouwen zich kamp Westerbork? Zijn er verschillen en zo ja, hoe komen die tot uiting? 

Ten tweede heb ik onderzocht hoe kinderen het kamp beleefden en hoe zij er later als 

volwassenen op terugkeken. Hebben kinderen en kindoverlevenden specifieke ervaringen en 

herinneringen? Ten derde zijn de wijzen waarop slachtoffers over daders en omstanders 

hebben geschreven door de tijd heen onderzocht. Ten vierde heb ik onderzocht hoe Duitse en 

Nederlandse joden over elkaar en het kamp hebben geschreven. Deze perspectieven zijn niet 

los van elkaar te zien en er is geregeld overlap. In dit onderzoek heb ik de egodocumenten aan 

een kwalitatieve, diachrone analyse onderworpen.
20

 Constanten en ontwikkelingen in de 

beleving van en herinnering aan Westerbork heb ik beschreven en geanalyseerd. Ik heb deze 

constanten en ontwikkelingen geplaatst tegen de achtergrond van het kampleven en ingebed 

                                                 
20

 Ik hanteer de benaming ‘egodocumenten’, en niet de vaker voorkomende term ‘getuigenissen’, (vertaling van 

‘testimony’) die meestal wordt gebruikt om brieven, dagboeken en memoires uit en over de jodenvervolging aan 

te duiden. Documenten waar een duidelijk ‘ik’ uit spreekt kunnen onder verschillende soorten noemers worden 

geschaard, zoals het Duitse ‘Selbstzeugnisse’ (zelfgetuigen), of simpelweg ‘persoonlijke documenten’, al is dat 

een wel heel brede term. Ik heb in de eerste plaats gekozen voor ‘egodocumenten’ omdat die term een heel 

gangbare benaming is geworden in het Nederlands taalgebied. Ten tweede is de term ‘egodocument’ waardevrij. 

Het is geen kwalitatieve of andersoortig waarderende benaming. ‘Getuigenis’ heeft naast een meer neutrale 

betekenis van een ‘verklaring die men aflegt’, (Dikke Van Dale, 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&s

earchQuery=getuigenis ) ook een juridische waarde. In de woorden van Gie van den Berghe: ‘Getuigenis is een 

meer juridische, soms een wat plechtstatige of religieuze term, die de notie bewijs behelst.’ Gie van den Berghe, 

Getuigen. Een casestudy over egodocumenten: een bibliografie van egodocumenten over de nationaal-

socialistische kampen en gevangenissen, geschreven of getekend door ‘Belgische’ (ex)-gevangenen: Belgen, 

personen die in België gedomilicieerd waren of verbleven, en andere uit België gedeporteerde personen, 

(Brussel: Navorsings-en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 1995), ‘I 

Egodocumenten van ex-gevangenen’, 19. Zelfs al zijn veel van de egodocumenten die ik analyseer in eerste 

instantie als getuigenis geschreven, dan nog geeft deze benaming maar één aspect van de documenten weer. 

Daarbij zijn er ook bronnen in dit onderzoek die geenszins als getuigenis zijn geschreven, zoals de brieven uit 

Westerbork, zelfs al zijn ze later wel als zodanig geïnterpreteerd en/of gebruikt. De bedoeling van de schrijver 

kan ook nog eens gaandeweg veranderen, waardoor een bron steeds meer getuigenis wordt. Ten derde legt de 

term ‘egodocument’ ook sterk de nadruk op het ‘ik’ van de bron, een handelend, actief ‘ik’, die zelf een schrijven 

onderneemt. 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=getuigenis
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=getuigenis
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in de veranderende historische context. Hoewel meestal één persoon niet zo gevolgd kan 

worden als Ed van Thijn, hoop ik door verschillende groepen egodocumenten te vergelijken 

toch inzicht te geven in de verschillende betekenissen die Westerbork in de loop der tijd voor 

de (voormalig) gevangenen heeft gekregen. 

In vier hoofdstukken, ieder gewijd aan één perspectief, zal ik de ervaringen in en de 

herinneringen aan doorgangs- en interneringkamp Westerbork beschrijven. Maar eerst zal ik 

in het volgende hoofdstuk dit onderzoek historiografisch inbedden en de voornaamste 

bronsoort, egodocumenten, beschrijven en bespreken. 
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Hoofdstuk 2: ‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles op papier vast te 

leggen’: geschiedschrijving en egodocumenten 

 

2.1. INLEIDING 

Over Westerbork is in de loop der tijd veel geschreven. Zowel (voormalig) kampingezetenen, 

als wetenschappers en andere (professioneel) geïnteresseerden hebben geprobeerd dit kamp te 

duiden. Wat is er door wie – en wanneer – over kamp Westerbork geschreven? Onder welke 

maatschappelijke omstandigheden? Welke plaats neemt het kamp in de geschiedschrijving 

over de jodenvervolging, de kampen en de oorlog in? In dit hoofdstuk beschrijf en bespreek ik 

– voor zover van betrekking op de thematiek van dit boek – de historiografie van Westerbork, 

de jodenvervolging en de oorlog. Niet alleen beschrijf ik de veranderende historische context 

waarin over Westerbork is geschreven. Ook zet ik uiteen wat er is geschreven over mannen en 

vrouwen, kinderen, daders, slachtoffers en omstanders, en de Duitse en Nederlandse joden in 

het kamp. 

Egodocumenten hebben vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in wat ‘getuigen’ 

over de ondergane gruwelijkheden wordt genoemd. Hoe hebben historici door de tijd heen 

gebruik gemaakt van deze bron? (Die overigens zelf óók een geschiedenis heeft). Ik zal voorts 

mijn eigen gebruik van deze bron bespreken. Op welke wijze benader ik egodocumenten in 

dit onderzoek? Ten slotte zet ik de belangrijkste eigenaardigheden van de verschillende 

soorten egodocumenten – brieven, dagboeken en memoires – uiteen, waarbij ik ook rekening 

houd met de plaats, een doorgangs(-en internerings)kamp, waarin ze zijn ontstaan. 

 

2.2. OORLOG, JODENVERVOLGING EN HERINNERING 

Westerbork is een intrinsiek onderdeel van de Nederlandse jodenvervolging en, breder 

getrokken, van de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek is dus een voortzetting of een uiting 

van een inmiddels al vijfenzestig jaar durende wisselwerking tussen geschiedschrijving en 

beeldvorming over Westerbork en haar context; een wisselwerking die plaatsvindt tussen de 

maatschappij en de (voormalig) geïnterneerden aan de ene kant, en de zogenaamde officiële 

wetenschappelijke geschiedschrijving aan de andere kant. Deze populaire publieksgerichte 

geschiedschrijving en officiële wetenschappelijke geschiedschrijving beïnvloeden elkaar 

continu, lopen soms gelijk op, in andere tijden divergeren zij weer sterk. Het beeld van 

Westerbork dat in de loop der jaren is ontstaan, is een voorlopige uitkomst van dat proces. 

Westerbork is tegelijkertijd een plaats van herinnering geworden, een zogenaamde lieu de 
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memoire om de Franse historicus Pierre Nora aan te halen, waarin bepaalde kenmerkende 

elementen als het ware steeds meer gestold zijn, met het oog op een bepaald (politiek) 

(herinnerings)doel voor het heden.
21

 Niet alleen publieke en persoonlijke herinneringen zijn 

onderhevig aan een min of meer bewuste politiek. Deze ‘herinneringspolitiek’ wordt door 

historici Rob van der Laarse en Frank van Vree omschreven als ‘een strategie van insluiting 

en uitsluiting, annexatie en afstoting’, met daaruit voortvloeiend een bepaalde 

‘herinneringscultuur of een dominant vertoog.’
22

 Ook de geschiedschrijving zelf is vaak 

(politiek) sturend te noemen, onderdeel als ze immers is van de geschiedenis die ze 

bestudeert.
23

 

                                                 
21

 Westerbork is gaan behoren tot ons collectieve historische bewustzijn. Het is een ‘plaats’ die weliswaar 

refereert aan een historische gebeurtenis, maar die voor ieder van ons bovenal een collectieve herinnering 

meedraagt. Deze collectieve herinnering aan de plaats van herinnering Westerbork is echter verengd. Dit kan ook 

niet anders. Een lieu de mémoire heeft als doel mensen een idee van de eigen geschiedenis, van de eigen 

nationale identiteit, te geven. (Al is de eigenlijke plaats van herinnering vaak vernauwd tot enkele versimpelde 

elementen en derhalve moeilijk in te passen in het huidige leven.) De reeks waarin Pierre Nora de plaatsen van 

herinnering heeft beschreven voor Frankrijk is: Pierre Nora (samensteller), Les lieux de mémoire, uit de 

‘Bibliothèque illustrée des histoires’, (Paris: Gallimard 1984). Voor een beschrijving van het begrip: Pierre Nora, 

‘Between Memory and History: Les lieux de Mémoire’, in Representations, Special issue ‘memory and Counter-

Memory’, 26 (1989) Spring, 7-24. Vergelijk Ido de Haan, Na de ondergang: de herinnering aan de 

jodenvervolging in Nederland, 1945-1995, (Den Haag: Sdu Uitgevers 1997), 11, waarin hij schrijft hoe het Nora 

om zaken ging, ‘die tot stand waren gekomen vanuit de expliciete bedoeling het beeld van het verleden te 

fixeren.’ Ook wordt de vreemdheid van het verleden, die zou zijn ontstaan in onze huidige samenleving, 

overbrugd door ‘het inrichten van plaatsen waarin het verleden vastgelegd en toegeëigend wordt, en zo 

onderdeel wordt gemaakt van het heden.’ Westerbork is meerdere malen als herinneringsplaats besproken door 

Rob van der Laarse, ‘27. Kamp Westerbork’, in: Madelon de Keizer, Marije Plomp (red), Een open zenuw. Hoe 

wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren, (Amsterdam: Bert Bakker: 2010), 305-317, en recentelijk in Rob 

van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland, (Amsterdam: Bert Bakker 2011) 404-409, 434-

437. 

22
 Rob van der Laarse, Frank van Vree, ‘Ter inleiding’, in: Rob van der Laarse, Frank van Vree, De dynamiek 

van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context, (Amsterdam: Bert 

Bakker 2009) 7-15, 10, 12. Vergelijk Chris Vos, “Het doorgestreepte blijft te lezen.’ De Holocaust en de kunsten 

in Nederland, (Assen: Van Gorcum 2004), 21, 22: ‘De publieke herinnering aan de Jodenvervolging werd en 

wordt vormgegeven door een verschuivend politiek en cultureel krachtenveld met wisselende uitkomsten wat 

betreft het gewicht en de inhoud die eraan worden toegekend.’ 

23
 De Haan, Na de ondergang, 10-13. 
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Naast de dominante vertogen staan altijd de ondergeschikte, zogenaamd gemarginaliseerde 

stemmen.
24

 Er hebben altijd meerdere verhalen over de oorlog en over Westerbork naast 

elkaar bestaan en elkaar beconcurreerd. In die zin is de mythe van het grote zwijgen met 

betrekking tot de jodenvervolging in de eerste jaren na de oorlog, werkelijk een mythe. 

‘Tegenover diegenen die de jodenvervolging liever wilden vergeten stonden altijd groepen die 

zich haar wel moesten herinneren’, schrijft historicus Ido de Haan, niet in de laatste plaats 

natuurlijk de sterk gedecimeerde joodse gemeenschap zelf.
25

 Tegelijkertijd wás er na de 

oorlog voor sommige stemmen ook weinig plaats in de samenleving die weer moest worden 

opgebouwd. Zelfs in de joodse gemeenschap zelf – bestaande uit ongeveer 25.000 leden, een 

aantal dat sindsdien ongeveer constant is gebleven – 
26

 was er al vroeg ‘een tendens te 

bespeuren om niet te vaak en te lang stil te staan bij de wonden van de oorlog’, volgens Frank 

van Vree.
27

 

Van Vree schrijft samen met Rob van der Laarse dat in de eerste decennia na 1945 de 

Tweede Wereldoorlog vooral werd herdacht ‘als een nationale gebeurtenis, als een periode 

van onderdrukking en verzet, waaruit het land verenigd en geestelijk versterkt naar voren was 

gekomen.’
28

 Historicus Martin Bossenbroek karakteriseerde de naoorlogse samenleving ook 

                                                 
24

 Ibid., 12. 

25
 De Haan, Na de ondergang, 3. Zie ook Martin Bossenbroek, De meelstreep. Terugkeer en opvang na de 

Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam: bert Bakker 2001) 504, die het over het ‘grote schrijven’ had in plaats van 

het ‘grote zwijgen’. 

26
 De Haan, Na de ondergang, 66, zie noot 25, 239, voor verwijzingen naar literatuur over aantallen joden in 

Nederland na de oorlog. 

27
 Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz, herinneringen, beelden, geschiedenis, (Groningen: Historische 

Uitgeverij 1995) 95. Vergelijk De Haan, Na de ondergang, 17, die schrijft dat een deel van de joodse 

overlevenden zich uit het openbare leven terugtrok en er verder het zwijgen toe deed. ‘Dit werd versterkt door de 

overheersende neiging om zich te richten op herstel en wederopbouw van de restanten van de Joodse 

gemeenschap.’ 

28
 Van der Laarse, Van Vree, De dynamiek van de herinnering, 7. Vergelijk Pieter Lagrou, The Legacy of Nazi 

Occupation. Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945-1965, (Cambridge: Cambridge 

University Press 2000) 2-3. De naoorlogse samenleving had dringend behoefte aan een ‘patriotic epic that only 

the resistance could deliver.’ In die context was de vervolging niet iets waar in een meer fundamentele zin over 

gesproken kon worden. ‘In the mechanisms of a social memory the dead had no role to play’, schrijft Lagrou, 

259, ‘Only after a historical memory had emerged – that is, a memory integrating the dead – were the 

calculations different.’ Cultureel antropoloog Rob van Ginkel meent dat Lagrou te veel de overheid als 

vormgever benadert. Van Ginkel betoogt dat er in de herdenking juist ‘sprake was van een wisselwerking tussen 

particulier initiatief, waarbij het verzet moreel gezag claimde en verwierf en zo een sterk stempel op de 
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wel als een ‘nationale volksgemeenschap’ (die overwegend ‘goed’ was geweest en maar 

minimaal ‘fout’ [aanhalingstekens EM]), waarin de nadruk werd gelegd op de volkseenheid, 

en waarin geen ruimte was voor particulier leed.
29

 Historica Evelien Gans beschrijft hoe het 

dominante vertoog van het eendrachtige Nederland dat zich met hand en tand had verzet tegen 

de Duitse bezetter, vooral als bindmiddel diende, ‘als instrument om de nationale en sociale 

cohesie te bevorderen in een land dat tijdelijk, materieel en anderszins, in puin lag.’ Het had 

echter ook de functie ‘om specifieke belangen’ te beschermen – men denke aan de nieuwe 

vijand in het oosten, ‘het communisme’ waartegen men zich meende te moeten beschermen, 

zoals Madelon de Keizer in haar inleiding tot Een open zenuw, hoe wij ons de tweede 

                                                                                                                                                         
herinnering kon drukken – en de overheid, die het goed paste om een nationale mythe rond een breed gedragen 

‘geest van verzet’ te stimuleren, zonder bijzondere aandacht voor vervolgden en andere specifieke 

groeperingen.’ Die zouden deze aandacht pas in de loop van de tijd opeisen en verwerven. Ook toen volgde de 

overheid, soms op grote tot zeer grote afstand, zoals in het geval van de Auschwitzherdenking, die pas heel laat 

op overheidsinstemming kon rekenen.’ Rob van Ginkel, ‘Herdenkingscultuur en herinneringspolitiek’, 

voordracht bij presentatie Jet Bussemaker, Dochter van een kampkind, Amsterdam 20 april 2011, op: 

2011.http://home.medewerker.uva.nl/r.j.vanginkel/bestanden/Inleiding_Rob_van_Ginkel_bij_presentatie_boek_J

et_Bussemaker.pdf. Zie ook Van Ginkel, Rondom de stilte, herdenkingscultuur in Nederland, 726-733, vooral 

726-727. 

29
 Bossenbroek, De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Er is op zijn these veel kritiek 

gekomen. Het is wellicht ook een te geruststellend harmoniemodel, dat geen recht doet aan de soms heftige 

spanningen die er waren tussen diverse opvattingen. Het voegt in essentie niet veel toe aan wat er al bekend was 

over de zeer slechte opvang van allerlei groepen net na de oorlog. Volgens sommige historici benadert 

Bossenbroek bovendien het oplevend antisemitisme te eenzijdig. Tom de Ridder, ‘“De meelstreep”, 

kanttekeningen bij de psychische opvang’, in: Icodo-info, 19 (2002) 1, 2-4, 4, voor ‘geruststellende 

harmoniemodel’, en Tom de Ridder, ‘Onjuiste en eenzijdige beelden weerspreken: De Vertrouwenscommissie 

van het SOTO-onderzoek’, in: Icodo-info, 19 (2002) 1, 7-10, 10, over de onvrede over de waardering van een 7.5 

die Bossenbroek de naoorlogse opvang gaf in een radiouitzending. Zeer kritisch is de recensie van Pieter Lagrou, 

‘Martin Bossenbroek: De Meelstreep’, in: De Nieuwste Tijd (2 (2002) 6, 72-78. Hij heeft vooral kritiek op het 

weinig intellectuele (en daarmee soms onwetenschappelijke) karakter van de studie, alsook het uiteindelijk 

politieke doel dat het boek heeft: het is een vanuit de overheid geschreven studie. Dat kwam volgens Lagrou tot 

uiting in de ‘bezwerend-verzoenende toon’ van Bossenbroek. Lagrou, ‘Martin Bossenbroek: De Meelstreep’ 75. 

Vergelijk Evelien Gans, ‘Gojse broodnijd. De strijd tussen joden en niet-joden rond de naoorlogse 

Winkelsluitingswet 1945-1951’, in: Conny Kristel (red.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in 

burgerlijk Nederland, (Amsterdam: Balans 2003) 199-200 over Bossenbroek, vooral over het antisemitisme net 

na de bevrijding en Bossenbroeks eenzijdige benadering daarvan. 
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wereldoorlog herinneren beargumenteert.
30

 Dit ging ten koste van de belangen van 

minderheidsgroepen. 

De eerste geschiedschrijving van de jodenvervolging en daarmee van Westerbork 

werd door overlevenden zelf ondernomen. Voordat Abel Herzbergs Kroniek der 

Jodenvervolging in 1950 verscheen, waren al enkele monografieën van ooggetuigen 

gepubliceerd. Vaak ging het om persoonlijke geschiedenissen waarin ook Westerbork een 

plaats kreeg.
31

 Deze eerste geschiedschrijving was vooral beschrijvend en informerend van 

aard. Het ging de auteurs erom te getuigen over wat er was gebeurd. De Haan stelt dat de 

vervolging vooral als een joodse geschiedenis werd beschreven door joodse historici, terwijl 

vanuit niet-joods perspectief ‘de vervolging als marginale en wezensvreemde gebeurtenis in 

de Nederlandse geschiedenis werd gezien.’
32

 Dit zou een gevolg zijn van de sociale scheiding 

tussen joden en niet-joden die de vervolging teweeg had gebracht en die niet zomaar weer 

verdween.
33

 Ook historica Conny Kristel schrijft dat de geschiedschrijving van de 

jodenvervolging in Nederland allereerst door joodse historici werd ondernomen, maar, meent 

zij, heel ‘opmerkelijk’ en ‘in international perspectief uitzonderlijk’, in Nederland al ‘direct 

als een integraal onderdeel van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog [vooral in 

nationaal verband, EM] werd beschouwd.’
34

 Zij schrijft deze ontwikkeling grotendeels toe aan 

de ambitie van Loe de Jong, eerst chef, daarna directeur van het Rijksinstituut voor 

Oorlogsdocumentatie (RIOD), ‘die zich liet leiden door het integratiebeginsel.’
35

 Niettemin 

speelde de tweedeling in joods en niet-joods wel degelijk een rol in de geschiedschrijving en 

het debat over de oorlog en vooral de vervolging, ook in het werk van de drie 
                                                 
30

 Madelon de Keizer, ‘Inleiding’, in: De Keizer, Plomp, Een open zenuw, 11-25, 15. 

31
 Hans Wielek, De oorlog die Hitler won, (Amsterdam: Amsterdam Boek- en Courantmij N.V. 1947), K.P.L. 

Berkley, Overzicht van het ontstaan, de werkzaamheid en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam, 

(Amsterdam: z.u. 1945), Sam de Wolff, Geschiedenis der joden in Nederland: laatste bedrijf, (Amsterdam: z.u. 

1946). Over Westerbork: Siegfried van den Bergh, Deportaties. Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz, 

Gleiwitz, 1946, Liepman, Westerbork en Theresiënstadt¸ (Bussum: Uitg. Mij. C.A.J. Van Dishoeck c.v. 1945) en 

Louis van Nierop, Louis Coster, Westerbork. Het leven en werken in het kamp, (Den Haag: Haagsche Drukkerij 

1945). Vergelijk Moore, Victims and Survivors, 2-4. 

32
 De Haan, Na de ondergang, 23, over hoe geschiedschrijving ook beïnvloed werd door deze tweedeling. 

Overigens betekent dit niet dat deze historici zichzelf ook als puur joods(e historici) beschouwden, of 

hoofdzakelijk vanuit hun joods-zijn geschiedenis bedreven. 

33
 De Haan, Na de ondergang¸ 14-15 over ontstaan van deze scheiding. 

34
 Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de 

jodenvervolging, (Amsterdam: Meulenhoff 1998) 303. 

35
 Ibid. 
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geschiedschrijvers van de Nederlandse jodenvervolging, Abel Herzberg (publicatie: 1950), 

Jacques Presser (1965) en Loe de Jong (1974).
36

 In hoeverre deze tweedeling ook in de 

beleving van en herinnering aan Westerbork een rol speelt, is een kwestie die in de loop van 

dit boek steeds meer aan de orde zal komen. 

Westerbork nam in het werk van Herzberg, Presser en De Jong een belangrijke plaats 

in. Het was in hun ogen hét doorgangskamp van waaruit de Nederlandse joden werden 

gedeporteerd. Het zijn deze drie historici die Westerbork op de kaart hebben gezet, die het 

kamp in al haar facetten hebben beschreven, met het accent op de deportatiemachine en het 

complexe web van Duitsers en joden in het kamp. Waar Herzberg een eerste feitelijke 

beschrijving van het kamp gaf, ging Presser dieper in op het bevreemdende kampleven, 

terwijl De Jong vooral de nadruk op de organisatie legde.
37

 In hun geschiedenissen duiken 

elementen op die het beeld van het kamp zowel in de publieke als wetenschappelijke 

geschiedschrijving zijn gaan bepalen, en die centraal staan in de herinneringsplaats die 

Westerbork is geworden. Westerbork als kamp van de 93 treinen, het dinsdag-tot-dinsdag-

gevoel en Westerbork als voorportaal van de hel, zijn enkele van de meest bekende.
38
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 Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 1940-1945, deel III uit de vierdelige serie J.J. Bolhuis, 

Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd, (Arnhem: Van Loghum Slaterus 1950; 5
e
 herdruk, alleen 

deel drie, Amsterdam: Querido 1985), 257-277 over Westerbork, Presser, Ondergang, tweede helft, 287-380 

over Westerbork, en De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 689-730 over Westerbork. De eerste publicaties 

van Koninkrijk zijn van 1969. 

37
 Herzberg schreef een relatief kort hoofdstuk over Westerbork. Herzberg, Kroniek, 257-277. Het transport 

vormt in dit hoofdstuk de rode draad. Pressers hoofdstuk over het kamp was een stuk omvangrijker. Hij 

besteedde naast het transport en de organisatie in Dienstbereiche ook veel aandacht aan het alledaagse 

kampleven. Presser, Ondergang, tweede helft, ‘Organisatie’, 306-327, en ‘Kampbevolking’, 332-364. De Jong 

schrijft dat hij in Koninkrijk de nadruk op de organisatie van de transporten heeft gelegd: ‘Men kan (…) over 

Westerbork een heel boek schrijven – wij hebben ons tot de aspecten beperkt die ons wezenlijk leken en daarbij, 

naar wij menen terecht (veruit de meeste joden die het kamp binnengevoerd werden, zijn er slechts korte tijd 

geweest), het accent laten vallen op de deportatie-machinerie die er in werking was, op het kamp als 

Durchgangslager.’ De Jong, Het koninkrijk, deel acht, deel twee, 729. Hij verwijst naar Pressers ‘nogal 

uitgebreide beschrijving’ van de Dienstbereiche, 706. 

38
 Herzberg, Kroniek, 266, ‘Week na week, week na week, drieënnegentig keer’, 266-268 over het dinsdag-tot-

dinsdag-gevoel, 267, Westerbork als ‘de laatste dag van het leven’, 277, ‘Drieënnegentig keer’, Presser, 

Ondergang, tweede helft,¸ 287-288, ‘De dag van het laatste gericht. De dies irae, zo is het’, 336-337, over de 

wekelijks terugkerende transporten, ‘de stemmingscurve’, De Jong, Koninkrijk, 727-728, ‘een duidelijk 

wekelijks ritme ging zich pas aftekenen van dinsdag 2 februari ’43 af.’ Vanaf die datum vertrok de trein acht 

maanden lang zo goed als altijd ‘telkens op dinsdag.’ 
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De vertolkers daarvan zijn vooral twee atypische kampingezetenen (zij waren lange 

tijd van transport gevrijwaard door hun goede Sperren en functies), Etty Hillesum en Philip 

Mechanicus. Etty Hillesum, afgestudeerd in rechten en Slavische talen, is vooral bekend 

geworden door haar dagboek van voor Westerbork - wat zij in het kamp schreef ging verloren 

in de gaskamers.
39

 Vanuit het kamp schreef zij wel (onder meer) twee brieven die vervolgens 

onder een pseudoniem illegaal werden gepubliceerd.
40

 De Jong haalt Hillesums beschrijving 

van een transportnacht uit één van die twee brieven bijna volledig aan.
41

 Ook Presser citeert 

veelvuldig uit Hillesums egodocumenten.
42

 Philip Mechanicus, professioneel journalist en 

auteur van verscheidene reisboeken, hield ook een dagboek bij in het kamp. In 1964 

verscheen dit, met een voorwoord van Jacques Presser, onder de titel In dépôt.
43

 Herzberg 

noemt Mechanicus’ dagboek in Kroniek als één van zijn voornaamste bronnen, en zowel 

Presser als De Jong citeren Mechanicus uitgebreid.
44

 

Het dominante vertoog van de eerste decennia na de oorlog hield geen stand. De 

veranderende plaats van Nederland in de wereld(politiek), grootschalige ontzuiling vanaf de 

jaren zestig, een generatiewissel, het steeds luider klinken van andere stemmen, het 

Eichmannproces, een toenemende psychologisering van het oorlogsleed en ontvankelijkheid 

(voor erkenning) van de traumatische ervaringen van de slachtoffers; er zijn veel factoren 

genoemd als verklaring voor deze omslag in de herinnering aan de oorlog en meer specifiek 

de jodenvervolging vanaf de (late) jaren zestig. Deze ging namelijk een steeds grotere rol 

spelen in de herinnering, zozeer zelfs dat deze in het Nederlands collectief historisch 
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 Etty Hillesum, De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, (Amsterdam: Balans 2008) XII-XVIII, 

levensbeschrijving. 

40
 Johannes Baptiste van der Pluym, "Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym 

(1843-1912)", uitg. en van een toelichting voorzien door A.C.G. Botterman-v.d. Pluym (pseudoniem van David 

Koning), (Apeldoorn: Die Raeksche 1917; eigenlijk Haarlem: "De Vrije Katheder" en "De Patriot", 1944). Na de 

oorlog zijn deze twee brieven opnieuw uitgebracht. Etty Hillesum, Twee brieven uit Westerbork, (Den Haag: 

Bakker 1962). 
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 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 720-727. 
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 Presser gebruikt veel verschillende egodocumenten in Ondergang, tweede helft, maar hij citeert Mechanicus 
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 Philip Mechanicus, In dépôt. Dagboek uit Westerbork, (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep 1985; 

eerste uitgave 1964) voorwoord Jacques Presser, ‘Ten geleide’, met korte biografie, 5-11. 
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 Herzberg, Kroniek, 277, Presser, Ondergang, tweede helft, 292, De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 

707-709, 711-712. 
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bewustzijn de toon ging bepalen in de herinnering aan de oorlog.
45

 Naast joodse overlevenden 

maakten steeds meer groepen aanspraak op de status van slachtoffer, en de daarbij behorend 

publieke (en psychische en materiële) erkenning.
46

 

Dit is niet de plek om op de details van deze omslag in te gaan, het gaat hier om de 

vaststelling dat er een verandering optrad in de dominante herinneringscultuur. Het beeld van 

net na de oorlog, van onderdrukking en verzet, van goed versus fout, voldeed steeds minder 
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 De Haan, Na de ondergang, 131: ‘In de herinnering aan de Jodenvervolging is de periode rond 1970 cruciaal. 

Rond dat jaar kregen Joden een centrale rol in de vertolking van de vervolgingsgeschiedenis.’ De Haan beschrijft 

ook hoe er een conceptuele verschuiving plaatsvond, verder 99-157. Vergelijk Van Vree, In de schaduw van 
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de schaduw van Auschwitz, 85, ‘In de voorstelling van de oorlog traden verschuivingen op, waarbij de 

Jodenvervolging meer en meer centraal kwam te staan en het zuiver nationale discours als eerste sneuvelde.’ 

Vergelijk Van Vree, Van der Laarse, De dynamiek van de herinnering, ‘Ter inleiding’, 11, ‘Vanaf de jaren 

zeventig draaien de herdenkingen en tentoonstellingen steeds meer om een erkenning van het slachtofferschap 

van de Joden en andere vervolgde groepen, die tegelijk werd ingepast in een nieuwe educatieve politiek van de 

overheid.’ 

46
 Die in de jaren zeventig bestond uit uitkeringen, zoals de WUV, Wet Uitkerings Vervolgingsslachtoffers, die 

in 1973 van kracht werd. Ook opende stichting Centrum ’45 zijn deuren in dat jaar. De Haan, Na de ondergang, 
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uitvoering van de wetten van oorlogsslachtoffers, (Amsterdam: Boom 2010). Sociologe Jolande Withuis sprak 
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kort en bondig formuleert. De Haan, Na de ondergang, 155, Ido de Haan, ‘Breuklijnen in de geschiedenis van de 

jodenvervolging. Een overzicht van het recente Nederlandse debat’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende 

de geschiedenis der Nederlanden, 123 (2008) 1, 31-70, 64-65, Jolande Withuis, Erkenning. Van oorlogstrauma 

naar klaagcultuur, (Amsterdam: De Bezige Bij 2002). 
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en maakte plaats voor een herinnering waarin de jodenvervolging centraal kwam te staan.
47

 

De wetenschappelijke historiografie vertoont een grotendeels parallelle ontwikkeling.
48

 In de 

jaren tachtig kwam er een nieuwe lichting geschiedschrijvers, die de geschiedschrijving van 

de oorlog meer dan voorheen probeerde in te passen in een bredere nationale en vooral ook 
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 De Haan plaatst de verandering in de vroege jaren zeventig, ‘de periode rond 1970 [is] cruciaal’, terwijl hij de 

jaren zestig, ondanks de publicatie van Pressers Ondergang in 1965 en de 140.000 verkochte exemplaren, niet 

als een breukpunt beschouwt. De Haan, Na de ondergang, 128-129, 131. De Haan spreekt ook van de 

jodenvervolging als een nationaal trauma, waarmee hij bedoelt dat zij steevast ‘getypeerd werd’ ‘als een trauma 

en besproken in psychologische termen: als de repressie van de herinnering aan een onverwerkt verleden’, 155. 

De Jodenvervolging werd een trauma van de niet-vervolgden, zo schrijft De Haan, waarbij de eigenlijke 
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in de jaren zeventig. Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation, 15. Interessant is hoe in de bundel Een open zenuw 
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verscheen Rob van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland, 2011. Van Ginkel benadrukt het 
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internationale context, gebruikmakend van andere wetenschappelijke disciplines.
49

 Deze 

verbreding en verdere nuancering en verdieping vond vooral plaats binnen de wetenschap, 

terwijl daarbuiten, in het publieke domein, de oorlog aanleiding bleef tot verhitte debatten.
50

 

De herinnering aan en geschiedschrijving van de oorlog zijn zelf ook tot onderwerp van 

onderzoek geworden.
51
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Meershoek, ‘Driedeling als dwangbuis. Over het onderzoek naar de vervolging van de joden in Nederland’, in: 
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301, ‘In dit boek staan de drie Nederlanders centraal, maar de schets van de internationale achtergrond 

onderstreept dat zij niet als geïsoleerde en volkomen idiosyncratische individuen moeten worden beschouwd’, 
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De wetenschappelijke geschiedschrijving van Westerbork stokte echter na Herzberg, 

Presser en De Jong. Op enkele artikelen in (inter)nationale bundels na, is er nog geen 

wetenschappelijke monografie of synthetiserend werk over het kamp verschenen.
52

 Het is 

vooral de publieksgerichte geschiedschrijving die een vlucht nam vanaf het begin van de jaren 

tachtig, niet in de laatste plaats door het oprichten van een herinneringscentrum vlak bij de 

plek van het voormalig kamp in 1983. Nadat pas in 1970 een monument was opgericht voor 
                                                 
52

 Er verscheen wel een proefschrift van een Australische verpleegkundige over ‘caring practices’ in Westerbork, 

dat echter veelal beschrijvend is en weinig analytisch, al besteedt ze wel specifiek aandacht aan kinderen en 
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(2005) 3, 459-486. Naast deze artikelen wordt Westerbork ook opgenomen in overzichtswerken van de kampen 

en de jodenvervolging zoals in Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, (Chicago: Quadrangle 

Books 1961), 376-378, over Westerbork, Leni Yahil, Ina Friedman, The Holocaust: the Fate of European Jewry, 

(New York: Oxford University Press 1990) 337-339, 392, 436-442 over Westerbork en Nederland, en, 

Duitstalig, Wolfgang Benz, Barbara Distel, (red.) Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager, band 1 ‘Die Organisation des Terrors’, (München: C.H. beck 2005) 16. 
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de slachtoffers, werd er in de jaren zeventig vanuit de ‘Werkgroep Westerbork’ gelobbyd 

voor meer aandacht voor het terrein en de geschiedenis ervan. Het kampterrein, dat 

achtereenvolgens had gediend als interneringskamp, militair kamp, opvang voor Indische 

Nederlanders en ten slotte als ‘Woonoord Schattenberg’ jarenlang als ‘thuis’ fungeerde voor 

Molukkers, kreeg toen al enige informatiebordjes. In de jaren tachtig begon het 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HCKW), al enkele decennia onder leiding van 

historicus Dirk Mulder, werk te maken van een museale inrichting met herdenkingsfunctie.
53

 

Het herinneringscentrum richt zich op het grote publiek. De geschiedschrijving bestaat vooral 

uit het laten spreken van de overlevenden zelf, in onder andere thematische ‘cahiers’ en 

uitgaven van egodocumenten.
54

 Het herinneringscentrum heeft daarnaast wisselende 

tentoonstellingen, gastsprekers worden regelmatig uitgenodigd en er is veel aandacht voor 

educatieve programma’s en projecten, waarbij de nadruk steeds vaker ook op de connectie 

met het heden wordt gelegd. 

Daarnaast laten steeds meer voormalig kampingezetenen van het kamp hun stem 

horen, krijgen ook de káns hun stem te laten horen, in een vooral vanaf de jaren negentig 

groeiend aantal egodocumenten uit en over Westerbork.
55

 Hoewel er in ieder decennium na de 

oorlog egodocumenten zijn gepubliceerd en nog meer privé geschreven, is er een duidelijke 

groei te zien na 1970 en vooral na 1990.
56

 Deze historiografische perspectiefwisseling, één 
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 Zie: http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/herinneringscentrum/museum/index.html#/index voor de 

museale inrichting in het herinneringscentrum en 

http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/kampterrein/index.html#/index voor de museale inrichting van het 

voormalig kampterrein. 

54
 Inmiddels zijn al elf cahiers uitgekomen, met thema’s als ‘kinderen in het kamp’, ‘de revue’ en over het 

ziekenhuis. Ook is er de reeks ‘Getuigen’, waarin egodocumenten van Oud-Westerborkers worden gepubliceerd. 

Zie: http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/webwinkel/index.html#/index. Daarnaast participeert het 

centrum in publicaties van met name overlevenden. Directeur Dirk Mulder schreef al vele voorwoorden bij 

uitgegeven egodocumenten. Bijvoorbeeld bij Jaap Polak, Ina Soep, Ariane Zwiers (bezorging en vertaling) 

Tussen de barakken… Liefdesbrieven in Westerbork en Bergen-Belsen, (Laren: Verbum: 2006) 7-13. 

55
 Hiervoor verwijs ik de lezer naar de uitgebreide bibliografische en biografische bronnenlijst achterin. 

56
 Zie Bettine Siertsema, ‘Kampgetuigenissen. Herinnering in teksten’, in: Rob van der Laarse, Frank van Vree, 

De dynamiek van de herinnering, Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context, 

(Amsterdam: Bert Bakker 2009) 106-128, 112-113, waar zij de piek in gepubliceerde – Nederlandse – Joodse 

memoires na 1991 ziet, al is er al groei vanaf 1960. Eenzelfde trend geldt voor de egodocumenten in dit 

onderzoek. Drie auteurs schreven in de jaren zestig, zeven in de jaren zeventig, achttien in de jaren tachtig, 

vierentwintig in de jaren negentig en twintig in de jaren tien van de 21
e
 eeuw. Van drie auteurs is het precieze 
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van toenemende aandacht voor het perspectief van de slachtoffers, is ook in algemene 

geschiedenissen over de jodenvervolging zichtbaar.
57

 Ten slotte worden de slachtoffers niet 

meer als vanzelfsprekend als één homogene groep opgevat, maar is er besef van allereerst 

verschillen in de Nederlands-joodse gemeenschap langs sociale scheidslijnen, en daarnaast 

verschillen veroorzaakt door de vervolging, zoals het onderscheid tussen Nederlandse en 

Duitse joden.
58

 

Ook internationaal is er een verschuiving van perspectief in zowel de 

wetenschappelijke geschiedschrijving over de vervolging en de oorlog, als in het publieke 

domein.
59

 Zowel de herinnering aan de oorlog als de specifieke geschiedschrijving van de 

nazi-kampen en de vervolging zijn op een soortgelijke manier verlopen: van 

geschiedschrijving binnen ‘enge’ nationale kaders, naar een Europese (sterk beïnvloed door 

de Verenigde Staten)
60

 herinneringscultuur waarin het dominante vertoog gericht is op een 

nationale representatie van slachtofferschap, zij het altijd met eigen nadrukken en 

verschillen.
61

 De vroegste geschiedschrijving van de vervolging vond, net als in Nederland, 

plaats door overlevenden zelf, met Raul Hilbergs The Destruction of the European Jews als 

                                                                                                                                                         
jaartal onbekend, maar zij schreven minstens vijftig jaar na de oorlog. Sommige auteurs schreven meerdere 

malen; beide keren zijn meegeteld. 
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 De Haan, ‘Breuklijnen’, 56-58. 
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 Ibid., 58. 

59
 Zie bijvoorbeeld Barbara Distel, ‘Das Zeugnis der Zurückgekehrten. Zur konfliktreichen Beziehung zwischen 

KZ-Überlebenden und Nachkriegsöffentlichhkeit’, in: Ulrich Herbert, Karin Orth, Christoph Dieckmann, (red.), 

Die Nationalsozialistischen Konzentrationslager –Entwicklung und Struktur, Band 1, (Göttingen: Walstein 

Verlag 1998) 11-16. 

60
 Zie Van Vree, In de schaduw van Auxhwitz, 23, De Haan, Na de ondergang, 217-218. Vooral in de jaren 

tachtig leek zich er een ‘Amerikanisering van de Holocaust’ te voltrekken, waardoor de collectieve herinnering 

aan dit verleden aan een ‘Amerikaans’ stramien leek te moeten voldoen. Van Vree schrijft ook hoe ‘de 

Amerikaanse representatie van de Endlösung geleidelijk dominant geworden’ is. Frank van Vree, ‘Stemmen uit 

de duisternis Een kwart eeuw Fortunoff Video Archive’, in: Karakter. Tijdschrift van wetenschap 5 (2004). 

61
 Van Vree, Van der Laarse, De dynamiek van de herinnering, 9-11, over het Europese karakter van deze 

dynamiek van de herinnering, waarbij zij opmerken dat die herinneringen wel zijn ontwikkeld ‘binnen nationale 

kaders.’ Vergelijk Frank van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering. Nederland in een internationale context’, 

in: Rob van der Laarse, Frank van Vree, De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede 

Wereldoorlog in een internationale context, (Amsterdam: Bert Bakker 2009) 17-40. Vergelijk De Keizer, Een 

open zenuw. 
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wellicht het bekendste werk.
62

 De geschiedschrijving van de jodenvervolging bleef lange tijd 

een zaak van vooral historici van joodse origine
63

, Amerikaans en Israëlisch, waarbij zich een 

toenemende differentiatie en verdieping in allerlei deelonderwerpen voordeed, hoewel nieuwe 

synthetiserende werken als die van Friedländer ook verschenen. Aandacht voor het 

perspectief van de slachtoffers komt in Friedländers werk tot uiting, net als in Deborah 

Dworks Children with a Star en Holocaust: a History, dat zij met Robert Jan van Pelt 

schreef.
64

 

Ook over de kampen in het algemeen werd in eerste instantie geschreven door 

overlevenden, zoals het bekende Der SS-Staat van Eugen Kogon.
65

 De eerste, 

wetenschappelijke geschiedschrijving van de kampen was vooral gericht op een precieze 

beschrijving, een ‘ontleding’ als het ware van de kampen en de vervolging, zoals ook blijkt uit 

de titel van één van de belangrijkste werken, Anatomie des SS-Staates.
66 

De achterliggende 

vraag was er één naar de structuur, opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis van de Duitse 
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 Hilberg, The Destruction of the European Jews. Zie Zoë Waxman, Writing the Holocaust. Identity, Testimony, 

Representation, (New York: Oxford University Press 2006) 97-98 voor enkele andere vroege werken over de 

j.odenvervolging. 

63
 In de vroegste werken over het nazisme wordt maar weinig gewag gemaakt van de joodse catastrofe, schrijft 

Waxman. Waxman, Writing the Holocaust, 97. In de vroege internationale geschiedschrijving over de 

jodenvervolging was er, veel meer dan in Nederland, een tweedeling tussen joden en niet-joden. De 

jodenvervolging werd gezien als een joodse geschiedenis en zij werd nog niet geïntegreerd in de bredere context 

van de Tweede Wereldoorlog. Zie ook Kristel, Geschiedschrijving als opdracht, 302, ‘De historici van het eerste 

uur waren vrijwel zonder uitzondering, ook in Nederland, Joden’, alleen beschouwden de Nederlandse historici 

de jodenvervolging wel als integraal onderdeel van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, 303, 

zoals eerder dit hoofdstuk besproken is, 21. 
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 Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews, part 1: The Years of Persecution, 1933-1939 (London: 

Weidenfeld & Nicholson 1997) en part 2: The Years of Extermination, 1939 1945, (New York: Harper Collins 

2007), Deborah Dwork, Children with a Star. Jewish Youth in Nazi Europe, (New Haven: Yale University Press 

1991), Deborah Dwork, Robert Jan van Pelt, Holocaust. A History,( New York: W.W. Norton & Company 

2002). 
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 Eugen Kogon, Der SS-Staat: das System der Deutschen Konzentrationslager, (Düsseldorf: Schwann 1946). 

66
 Martin Broszat, Hans-Adolf Jacobsen, Helmut Krausnick, Anatomie des SS-Staaten, band 2, (München: 

Deutscher Taschen Verlag 1984; 1e druk 1965) 11: ‘Es geht ihr [de historici EM] vor allem darum, die zeitlichen 

Phasen der Entwicklung, die Organisations- und Führungsstruktur der Konzentrationslager und ihre innerhalb 
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kampen.
67

 In de jaren tachtig kwam ook hier een nieuwe lichting geschiedschrijvers op, die 

verder gingen dan alleen een structurele beschrijving van de kampen en het 

vervolgingsapparaat. Het kampleven zelf kwam meer op de voorgrond, en vooral de 

verschillende kampingezetenen zelf – naast politieke gevangenen die na de oorlog vooral op 

de voorgrond waren getreden ook onder meer criminele en joodse gevangenen – waardoor 

men ook meer kennis kreeg over, bijvoorbeeld, de door Primo Levi aangeduide ‘grijze laag’ 

van geprivilegieerde gevangenen.
68

 Overigens krijgen doorgangskampen in deze 

internationale geschiedschrijving weinig specifieke aandacht.
69

 In Nederland heeft deze 

internationale geschiedschrijving met betrekking tot de kampen nog weinig navolging 

gekregen. Jules Schelvis’ Vernietigingskamp Sobibor en Geraldien von Frijtag Drabbe 

Künzels Kamp Amersfoort waren tot voor kort de enige kampstudies die in Nederland 
                                                 
67

 Andere historici die in navolging van Broszat over het systeem van de concentratiekampen gingen publiceren 

zijn: Olga Wormser-Migot, Le système concentrationnaire Nazi (1933-1945), (Paris: presses universitaires de 

France 1968), Joseph Billig, Les camps de concentration dans l’economie du Reich Hitlérien, (Paris: Presse 

universitaires de France 1973) en een bundeling artikelen van Das Münchner Institut für Zeitgeschichte, Martin 

Broszat, Henning Timpke (red.), Studien zur Geschichte der Konzentrationslager, reeks ‘Schriftenreihe der 

Viertaljahrshefte für Zeitgeschichte’, 21 (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1970). 
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 Zie Primo Levi, De verdronkenen en de geredden: essay, (Amsterdam: Meulenhoff 1991; oorspronkelijk 

Italiaans 1986). Zie Karin Orth, ‘Gab es eine Lagergesellschaft? ,,Kriminelle” und politische Häftlinge im 

Konzentrationslager’, in: Norbert Frei, Sybille Steinbacher und Bernd C. Wagner, Ausbeutung, Vernichtung, 

Öffentlichkeit: Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik, ‘Darstellungen und Quellen zur Geschichte 

von Auschwitz’, deel 4, (München Institut für Zeitgeschichte: K.G. Saur 2000) 109-134, over verschillende 

gevangenen. Verschillende monografieën werden in deze tweede lichting geschiedschrijving gepubliceerd. Zie 

Karin Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager: eine politische 

Organisationsgeschichte, (Hamburg: Hamburger Edition 1999), 14. Over Bergen Belsen: Eberhard Kolb, 

Bergen-Belsen: Vom “Aufenthaltslager” zum Konzentrationslager 1943-1945, (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht 1986). Over Dauchau: Hans Günther Richardi, Schule der Gewalt: die Anfänge des 

Konzentrationslagers Dachau: 1933-34: ein dokumentarischer Bericht, (München: Beck 1995), over 

Neuengamme: Hermann Kaienburg, Das Konzentrationslager Neuengamme, 1938-1945., (Bonn: Dietz 

Taschenbuch 1997). Auschwitz heeft meerdere monografieën. Zie voor enkelen bijvoorbeeld het review essay 

van Peter Hayes, ‘Auschwitz, Capital of the Holocaust’, review essay over Wacław Długoborski, Franciscek 

Piper (red.), Auschwitz 1940-1945: Central Issues in the History of the Camp, (Oświecim: Auschwitz-Birkenau 

State Museum 2000) en Der Institut für Zeitgeschichte (red.), Darstellungen und Quellen zur Geschichte von 

Auschwitz, (München: De Gruyter Saur 2000) in: Holocaust and Genocide Studies, 17 (2003) 2, 330-350. Ook 

bekend is Deborah Dwork, Robert Jan van Pelt, Auschwitz. 1270 to Present, (New Haven: Norton & Company 

1996). 
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 Op Dworks eerder aangehaalde Children with a Star na, verscheen er alleen over Drancy een publicatie: 

Maurice Rajsfus, Drancy: un camp de concentration très ordinaire, (Paris: Le Cherche Midi 1996). 
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verschenen.
70

 Recentelijk kwam daar het proefschrift van Marieke Meeuwenoord, Mensen, 

macht en mentaliteit achter prikkeldraad: een historisch-sociologische studie van 

concentratiekamp Vught (1943-1944), bij.
71

 

 

2.3. PERSPECTIEVEN: HISTORIOGRAFIE 

 

2.3.1. Mannen en vrouwen 

De geschiedschrijving van de oorlog, en ook specifieker van de jodenvervolging, was lang 

een geschiedenis over mannen door mannen. Zoals Jolande Withuis aanhaalt zijn lang ‘de 

ervaring en beleving van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog aan het zicht onttrokken’.
72

 

Herzberg en de Jong besteedden geen aparte aandacht aan vrouwen in hun onderzoek naar de 

jodenvervolging, Presser schreef alleen een stukje over de Frauendienst.
73

 Withuis schetst De 

Jongs magnum opus over de tweede wereldoorlog als een nationale geschiedschrijving waarin 

vrouwen ‘vooral zonder naam’ voorkomen, ‘Louter als de vriendin, verloofde of vrouw van 

wèl met naam en toenaam vermelde heren.’
74

 Nu kunnen we het deze historici niet zonder 

meer kwalijk nemen dat zij geen aparte aandacht hebben besteed aan de eventuele 

verschillende ervaringen van mannen en vrouwen. Zij schreven als man in een tijd waarin nog 
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 Jules Schelvis schreef als overlevende van Sobibor en als zodanig valt deze studie wellicht eerder onder 
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 Jolande Withuis, De jurk van de kosmonaute. Over politiek, cultuur en psyche, (Amsterdam/Meppel: Boom 

1995) 161. 
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 Presser, Ondergang, tweede helft, 349-350. 
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 Withuis, De jurk van de kosmonaute, 169. De Jong richtte overigens wel een monument voor Koningin 

Wilhelmina op. De Jong, Koninkrijk, deel twee, 1-49. De Jongs koningsgezindheid zal hierin een belangrijke rol 

hebben gespeeld, ook kan Wilhelmina, met haar positie, niet als typerend worden beschouwd. 
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geen oog was voor sekse.
75

 Niettemin liet Presser in Ondergang ook vele vrouwen aan het 

woord middels egodocumenten en interviews. Etty Hillesum nam bij alle drie een bijzondere 

plaats in met haar pregnante beschrijving van een transportnacht en dag in Westerbork. De 

geschiedschrijving over de oorlog werd dan wel door mannen gedomineerd, vrouwen 

begonnen al in en direct na de oorlog over hun persoonlijke belevenissen te vertellen en 

schrijven in dagboeken, brieven en memoires.
76

 

Pas vanaf de late jaren zeventig begon dit hegemoniale mannelijk vertoog scheuren te 

vertonen. De verandering en verschuiving in de geschiedschrijving van de oorlog naar een 

perspectief dat zowel mannen als vrouwen ging omvatten was onderdeel van de bredere, 

maatschappelijke verschuiving die zichtbaar werd in de tweede feministische golf.
77

 Sekse 

werd steeds meer gezien als een sociale constructie. In de woorden van Withuis, sekse ‘doet 

geen uitspraken over hoe mannen of vrouwen zijn maar over hoe een bepaald fysiek verschil 

in een samenleving werkt als een sociaal onderscheid.’
78

 Aan mannen en vrouwen werden (en 

worden) seksegerelateerde rollen en posities toegekend met daaraan verbonden bepaalde 
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 Zie bijvoorbeeld Herzberg, Kroniek, 268, ‘Behalve die gewone mensen, die helemaal niet weten hoe je zoiets 
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76
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Horowitz, ‘Gender, Genocide, and Jewish Memory’, in: Prooftexts, 20 (2000) 1-2, 158-190, 182. 
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 Reading, The Social Inheritance of the Holocaust, 38, waar ze ook spreekt over de invloed van ‘women’s 

studies’, en de ‘popular social movements’ van de late jaren zestig, die zich bezig hielden met seksegelijkheid. 
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 Withuis, De jurk van de cosmonaute, 174. Sekse, net als ras of klasse, is een manier ‘to decode meaning and to 

understand the complex connections among various forms of human interaction’, in de woorden van historica 

Joan Scott. Joan W. Scott, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, in: The American Historical 

Review, 91 (1986) 5, 1053-1070, 1067-1070. Haar artikel vormde de aanzet in de geschiedschrijving tot een 
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seksegerelateerde verwachtingen.
79

 Niet alleen slachtoffers kenden verschillende rollen en 

posities aan mannen en vrouwen toe. De nazi’s maakten bewust gebruik van seksegebonden 

verwachtingen, aldus Ofer en Weitzman, om zo makkelijker de medewerking van de joden te 

verkrijgen.
80

 Door bijvoorbeeld te beloven gezinnen zoveel mogelijk bij elkaar te houden – en 

dit ook in Westerbork zo veel mogelijk toe te laten – liet men de joden geloven dat sekse 

gebonden tradities in ere zouden worden gehouden.
81

 

De eerste geschiedenissen van vrouwen in de oorlog vloeiden direct uit de 

emancipatiebeweging voort en droegen vaak een feministisch stempel.
82

 Volgens deze 

(feministische) historici werden vrouwen door de Duitsers vanwege hun sekse anders 

benaderd dan mannen. Zij zouden fysiek kwetsbaarder zijn en zouden hierdoor dubbel 

benadeeld zijn, als jood en als vrouw, aldus sommige van deze historici. Tegelijkertijd konden 

vrouwen volgens hen beter met de ellende en de omstandigheden van de vervolging omgaan. 

Door de zogenaamde vrouwelijke vindingrijkheid – die zich uitte in specifiek ‘vrouwelijke’ 

vaardigheden op huishoudelijk en sociaal gebied – zouden vrouwen beter in staat zijn geweest 
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het leven in de kampen draaglijk te maken en zodoende betere kansen op overleven hebben 

gehad.
83

 

Deze benadering deed de complexe werkelijkheid geen recht, en gaf tegenstanders van 

deze nieuwe geschiedschrijving munitie: het feministische (‘anti-mannen’) standpunt zou 

geen ruimte laten voor een ‘eerlijke’ geschiedenis van vrouwen. Een nog belangrijker 

bezwaar voor deze critici was dat onderzoek naar beleving van specifiek vrouwen (of 

mannen) afbreuk zou doen aan het feit dat het in de jodenvervolging allereerst ging om ‘ras’. 

Een ongewenst resultaat zou kunnen zijn dat in dergelijke geschiedschrijving het lijden van 

mannen en vrouwen met elkaar zou worden vergeleken.
84

 

Het in acht nemen van sekse als medebepalende component betekent echter niet 

hetzelfde als het veronachtzamen van dat wat centraal stond in de Holocaust: de 

antisemitische nazi politiek en vernietiging.
85

 De eerste ‘feministische’ geschiedenissen 

maakten plaats voor geschiedschrijving die de eigen eerdere aannames kritisch onder de loep 

ging nemen en ook mannen (en mannelijkheid) tot onderwerp van onderzoek maakte. Een 

‘gendered history’ van de Holocaust omvat beide seksen, mannelijkheid en vrouwelijkheid 

zijn immers inherent relationele concepten.
86

 Meer dan dertig jaar onderzoek naar vrouwen 
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(en mannen) in de Holocaust heeft inmiddels een rijke hoeveelheid materiaal opgeleverd.
87

 De 

nadruk ligt op de ervaringen in concentratie- en vernietigingskampen; de specifieke 

omstandigheden in doorgangskampen zijn nog niet onderwerp van studie geweest. In 

Nederland is sekse als analytisch concept bovendien niet eerder gebruikt in onderzoek naar de 

jodenvervolging. Daarmee vult dit onderzoek voor wat betreft de beleving van en herinnering 

aan Westerbork een lacune. 

 

2.3.2. Kinderen 

Net als het geval is bij vrouwen wordt ook aan kinderen pas relatief recent aandacht besteed 

als een aparte groep van oorlogsslachtoffers.
88

 Dit heeft te maken met bredere 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de groeiende aandacht voor gemarginaliseerde 

groepen in de samenleving, die elk voor zich hun rechten gingen opeisen, en met de 

ontwikkelingen binnen de geschiedschrijving van (de herinnering aan) de jodenvervolging, 
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waarin het slachtofferschap steeds centraler kwam te staan. Volwassenen die als kind de 

oorlog hadden meegemaakt gingen zich vanaf de jaren zeventig steeds meer uitspreken over 

hun ervaringen. Ze beseften dat zij als kinderen de oorlog anders dan volwassenen hadden 

ondergaan en dit kwam onder meer tot uiting in de titels van hun memoires. Between Two 

Worlds, Autobiography of a Child Survivor, Don’t fence me in, An American Teenager in the 

Holocaust, en Scuds, a Jewish Teenage Refugee in Nazi-occupied Holland zijn enkele 

voorbeelden.
89

 Dat de nu wijd verbreide term ‘child-survivor’ (kindoverlevende) pas van 

recente datum is, getuigt volgens Susan Rubin Suleiman van een relatief late ontwikkeling 

van wat zij een ‘generational consciousness,’ noemt: het besef door het kindzijn verbonden te 

zijn in één generatie.
90

 Er ontstonden georganiseerde groepen van kindoverlevenden, die 

elkaar – internationaal, nationaal en lokaal – geregeld ontmoetten. Oral history projecten met 

voormalige kinderen groeiden vanaf die tijd exponentieel. Ook begonnen voormalige 

kinderen hun herinneringen steeds vaker op papier te zetten.
91

 Hoewel Suleimans hypothese 

zeker aannemelijk is, is er ook een meer algemene verklaring mogelijk. Kindoverlevenden 
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beginnen vaak met schrijven als de pensioenleeftijd nadert, op het moment dat de 

herinneringen plots weer even heftig als toen lijken terug te komen.
92

 

Volwassenen die terugblikken op hun kinderjaren geven vaak aan hoe zij in, en vooral 

direct na de oorlog, niet werden gehoord. ‘Te vaak wordt gedaan alsof een kind als kind de 

oorlog niet echt heeft “meegemaakt.” Alsof de spanningen en verschrikkingen aan hem niet 

zouden zijn besteed, omdat hij te jong was. Alsof kinderen geen kleine mensen zijn met kleine 

emoties, belevingen en rationalisaties,’ vertelt kindoverlevende Ed van Thijn hier over.
93

 

Kestenberg merkt in haar studie naar de psychische gevolgen van vervolging op dat ouders 

wellicht ook niet wilden geloven dat hun kinderen evenzeer als zij zelf geleden hadden. Het 

was makkelijker te geloven dat zij te jong waren geweest om te beseffen wat er gebeurde.
94

 

In Nederland leek kort na de oorlog inderdaad weinig aandacht te zijn voor het 

specifieke leed van kinderen. Ondanks het feit dat de psychiatrie en psychologie wel degelijk 

al – enige – kennis had geproduceerd over het effect van traumatische oorlogsgebeurtenissen 

op volwassenen en kinderen, werd deze kennis nog niet systematisch toegepast.
95

 Een 

uitzondering hierop vormde psychiater Hans Keilson, die zich al vroeg met de problemen van 

joodse weeskinderen bezighield.
96

 In Nederland was er een fel dispuut over de joodse 

weeskinderen en zij werden de inzet van grote belangenconflicten; wie zou voor hen moeten 

zorgen? Wat nog over was van de joodse gemeenschap vocht om de voogdij over deze 

kinderen die soms jarenlang in pleeggezinnen ondergedoken hadden gezeten. Er ontstond een 

langdurig conflict met de bureaus die door de overheid werden gesteund. Vooral de Anneke 
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Beekman-zaak deed veel stof opwaaien. De kinderen dolven in deze conflicten het 

onderspit.
97

 

Enige aandacht voor wat de oorlog voor kinderen had betekend, was er dus al vroeg, 

maar in een andere vorm dan het de laatste jaren gestalte heeft gekregen, en veel minder 

wijdverbreid. In ‘Kampkinderen, vroegwijs maar onontwikkeld’ van 28 juli 1945 in het 

verzetsblad Paraat werd een beeld geschetst van de kwalijke gevolgen van het kampleven 

voor de ontwikkeling van kinderen. ‘De invloed te bepalen van deze ongeordende, 

ongebonden levenssfeer op het zieleleven van het opgroeiende kind ligt ver buiten het bestek 

van dit artikel,’ geeft de auteur de omvang van het probleem aan.
98

 Ook in de studie van 

Herzberg was er enige aandacht voor kinderen in de oorlog; hij legde de nadruk op het joodse 

onderwijs, maar probeerde ook inzichtelijk te maken wat de vervolging voor een kind dat 

dingen nog niet begreep zoals volwassenen, betekende.
99

 In deze eerste jaren was de 

belangstelling van specifieke aard. Wat de kinderen was aangedaan fungeerde vaak als 

symbool van het allergrootste kwaad. Het ging niet om het concrete particuliere leed van het 

kind. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe De Jong schrijft over het eerst transport uit Westerbork. 

Daar fungeert de beschrijving van de ‘weeskinderen’ die mee moesten vooral op symbolisch 

niveau: De Jong wil laten zien hoe onmenselijk Kampcommandant Dr. Deppner was, door te 

benadrukken dat hij bij onvoldoende aanmeldingen in Amsterdam dan maar de weeskinderen 

uit het kamp op transport zette. ‘Grote opwinding ontstond, Schols echtgenote smeekte 

Deppner de kinderen te ontzien; volgens haar antwoordde hij: ‘In Auschwitz zijn betere 

weeshuizen dan hier’’.
100
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Historicus Nicholas Stargardt beschrijft hoe het lijden van de onschuldigen, kinderen 

en andere groepen, al vroeg (politiek) werd ingezet. Onschuldig lijden, zoals dat van kinderen, 

vormde het rauwe materiaal voor ‘morally uplifting tales of renewal’ in onder meer Israël en 

West-Duitsland.
101

 Vroege geschiedschrijving over kinderen in de oorlog, zoals ‘Children of 

Europe van Dorothy Macardie pas naadloos in deze traditie. Kenmerkend is de nadruk op 

heroïsche verzetsdaden om kinderen te redden. Daarbij wordt het lot van joodse kinderen op 

hetzelfde niveau als dat van andere kinderen geplaatst.
102

 

Terwijl er in Nederland vlak na de oorlog maar zeer weinig getuigenissen van 

kinderen zijn opgetekend en bewaard gebleven, was er in andere Europese landen wel 

aandacht voor egodocumenten van kinderen. Verschillende (joodse) instanties interviewden 

kinderen.
103

 Deze getuigenissen werden door de historici vooral gebruikt om de 

(voor)oorlogse levens in herinnering te roepen en de jonge slachtoffers te herdenken. Ook 

hoopten zij middels de getuigenissen achter de aspiraties en idealen van de overgebleven 

joodse jeugd te komen om zo hun toekomst richting te helpen geven.
104

 

Welke plek neemt de al vroeg zo iconisch geworden Anne Frank in dit verhaal in? De 

populariteit voor dit tienermeisje in onderduik was al snel na publicatie van haar dagboek in 

1947 een onomstotelijk feit, met vele vertalingen in de jaren vijftig en zelfs een film en 
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toneelbewerking.
105

 Deze aandacht functioneerde echter lange tijd op het zojuist beschreven 

symbolische niveau. Wat historicus Jan Romein op 3 april 1946 op de voorkant van Het 

Parool schrijft, onderstreept dit: ‘Voor mij is in dit schijnbaar onbetekende dagboek van een 

kind alle afzichtelijkheid van het fascisme belichaamd, méér dan in alle processtukken van 

Neurenberg bij elkaar’.
106

 De vraag is hoeveel ‘kind’ of ‘puber’ Anne lange tijd eigenlijk 

mocht zijn. Dat er pas in de jaren tachtig een definitieve, volledige (ongecensureerde) uitgave 

van de dagboeken kwam, spreekt boekdelen.
107

 

Tegenwoordig staan – veelal joodse – kinderen daadwerkelijk als kind in de 

belangstelling. De andere en bijzondere leefwereld van het kind in de oorlog en de 

herinnering aan die leefwereld na de oorlog, worden beschreven, zoals in Eisenbergs The Last 

Generation, Children in the Holocaust en Dworks Children with a Star, Jewish Youth in Nazi 

Europe.
108

 Waar eerst vooral de geschiedenis van joodse kinderen werd beschreven, is er 

recentelijk ook aandacht voor kinderen van daders en omstanders.
109

 Het individuele 

perspectief, tot uiting komend in egodocumenten en interviews, overheerst. 
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Ook over de kinderen van Westerbork is veel geschreven. Het HCKW deed onderzoek 

dat resulteerde in verschillende tentoonstellingen, boeken en een collectie met vele brieven en 

verslagen van voormalige kinderen.
110

 Veel publicaties bevatten herinneringen van 

kindoverlevenden. Ook worden groepen van kinderen eruit gelicht, zoals de 50 naamloze 

weeskinderen die bekend kwamen te staan als de Onbekende kinderen.
111

 Historica Deborah 

Dwork wijdde een hoofdstuk aan kinderen in doorgangskampen, waaronder Westerbork.
112

 

De kennis is wel van eenzijdige aard; vaak gaat het om publieksboeken die vooral 

beschrijvingen geven van het (kamp)leven van kinderen. Er is weinig analyse of reflectie op 

de aard van de bronnen.
113

 Contemporaine bronnen worden weinig gebruikt en veel van de 

publicaties zijn inmiddels verouderd. Nieuwe bronnen, zoals de brieven uit dit onderzoek, zijn 

nog niet eerder systematisch in historisch onderzoek gebruikt. De geschiedenis van de 

kinderen van Westerbork zoals die tot nu toe is verteld, is te veel een geschiedenis ofwel van 

de volwassen kindoverlevenden van Westerbork, ofwel een geschiedenis waarin hun eigen 

stem ontbreekt. Daarin brengt dit onderzoek verandering. 
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2.3.3. Slachtoffers, daders en omstanders 

Sinds Raul Hilberg in 1992 zijn boek Perpetrators, Victims, Bystanders, the Jewish 

Catastrophe, 1933-1945 publiceerde, is de driedeling in daders, slachtoffers en omstanders 

zowel in het publieke debat als in de wetenschappelijke gemeenschap gemeengoed 

geworden.
114

 Ook in Nederland is deze driedeling één van de belangrijkste analytische 

instrumenten van de tegenwoordige geschiedschrijving over de jodenvervolging; in zijn 

historiografisch overzichtsartikel uit 2010 bespreekt Ido de Haan deze geschiedschrijving 

geheel aan de hand van de driedeling.
115

 Historici Cesarani en Levine laten goed zien hoe zeer 

deze ordening ook het collectief bewustzijn is gaan bepalen. Minder dan tien jaar na Hilbergs 

boek articuleerde historica Deborah Lipstadt ‘the received wisdom’ dat bepaalde groepen 

altijd al als omstanders werden beschouwd.
116

 

Kort na de oorlog was er nog geen sprake van dit onderscheid in daders, omstanders 

en slachtoffers. Historicus Johannes Houwink ten Cate schrijft hoe de kring van daders 

aanvankelijk als relatief klein werd beschouwd en constateert dat er vooral sprake was van 

identificatie met de slachtoffers.
117

 Er was nog geen ruimte voor een aparte groep van 

omstanders in deze tweedeling. De vraag hoe ‘omstander’-groepen – de term omstander 

moest nog worden uitgevonden – hebben gereageerd (of juist niet) op de vervolging van de 

joden, werd bijna niet aan de orde gesteld in de eerste twee decennia na de oorlog, zo 

schrijven ook Cesarani en Levine.
118

 Hoewel er in de vroege Nederlandse geschiedschrijving 

wel enige aandacht was voor omstandergroepen – zowel Presser als de Jong schrijven over de 

nalatigheid van bijvoorbeeld het Rode Kruis, het uitblijven van bombardementen op de 

spoorlijn, en in het algemeen over de afwachtende houding van de Nederlandse bevolking, 
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daarnaast verscheen in 1960 ook een RIOD-studie over de rol van de Nederlandse 

Spoorwegen – lag daar niet het zwaartepunt.
119

 

Vanaf Eichmanns rechtzaak kwam hier verandering in. Toen bleek voor het eerst 

hoezeer de roep om hulp vanuit Europa grotendeels onbeantwoord was gebleven.
120

 Zeker na 

de val van de muur, toen allerlei archieven opeens werden opengesteld, bleek hoe de 

vervolging niet had kunnen plaatsvinden zonder de grootschalige medewerking op 

verschillende niveaus, van plaatselijke bureaucraten, joodse en niet-joodse leiders en van 

andere niet-joden.
121

 Omstanders bleken een centrale rol te hebben gespeeld in de vervolging. 

Het nalaten van actie stelde de vervolgers immers in staat te doen wat ze wilden doen.
122

 In 

Nederland leidden deze nieuwe denkbeelden in het publieke debat veelal tot verhitte 

discussies, onder andere over wat is bekend komen te staan als de ‘Nederlandse paradox’: dat 

in een – zo meende men – tolerant land als Nederland relatief veel joden waren weggevoerd 
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en vermoord.
123

 Omstanders, i.e. de Nederlandse niet-joodse bevolking, werd steeds meer 

aansprakelijkheid toegeschoven, bijvoorbeeld in Chris van der Heijdens Grijs Verleden, 

waarin van de Nederlanders een volk werd gemaakt dat vooral ‘doormodderde’ tijdens de 

bezetting, geen echte helden kende, zij het ook weinig echte collaborateurs.
124

 In het 

wetenschappelijk onderzoek staat sindsdien het ‘sociale netwerk’ van de vervolging centraal, 

zonder (meteen) tot waardeoordelen over te gaan, zeker nu is gebleken dat het beleid van de 
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Duitse bezetter niet zo eenvormig en doelgericht was als eerder gedacht.
125

 De laatste jaren 

lijkt er echter sprake van een kentering in het wetenschappelijk, maar ook publiek debat. Er 

wordt steeds meer voor een herwaardering van de ‘echte helden’ van de oorlog gepleit, of in 

ieder geval voor heldendom als object van onderzoek.
126

 Hoewel het publieke debat veel 

polemischer verloopt in deze kwesties dan het meer genuanceerde wetenschappelijke debat – 

ondanks felle kritiek op Grijs Verleden en recentelijk op Wij wisten niets van hun lot over wat 

‘gewone mensen’ wisten van de jodenvervolging
127

 – is de verschuiving in het onderzoek 

onmiskenbaar. 
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De geschiedschrijving over de daders en omstanders van Westerbork verliep 

grotendeels langs dezelfde lijnen. Herzberg, Presser en De Jong legden de nadruk op het 

geringe aantal ‘echte’ daders in het kamp en op de medeplichtigheid van sommige van de 

kampingezetenen. Niettemin werd door hen wel nadrukkelijk uitgelegd hoe dit ‘systeem’ van 

de Duitse bezetter werkte. De Duitsers in het kamp – daders, of in ieder geval medeplichtigen 

– werden beschreven vanuit de gedachte dat er sprake was van een vooropgezet plan van de 

bezetter.
128

 Kampcommandant A.K. Gemmeker kreeg van hen een beslissende rol toebedeeld, 

en werd uitgebreid besproken.
129

 Over de Nederlandse marechaussees in Westerbork werd 

door Herzberg, Presser en De Jong heel verschillend geschreven. De Jong meende dat het 

veelzeggend was dat de bewaking in handen was van marechaussees, en niet (meer) van het 

SS-Wachbatallion dat eerst zorg droeg voor de bewaking in het kamp. Het rouleringsysteem 

van iedere twee maanden een nieuw detachement moest ervoor zorgen dat er geen relaties 

werden aangeknoopt tussen marechaussees en gevangenen. Hoewel De Jong aangeeft dat er 

                                                                                                                                                         
‘weten’; zoals ook in dit boek zal worden geïllustreerd bestaan er vele vormen van ‘weten.’ Verdringing kon 
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ze, en hier hebben zij vooral een punt, van leer tegen Van der Booms gevolgtrekking dat als ‘gewone 

Nederlanders’, joden en niet-joden, hadden geweten wat er zou plaatsvinden zij ook adequater zouden hebben 
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konden komen.’ Guus Meershoek, ‘Een aangekondigde massamoord. Wat wisten Nederlanders van de 

jodenvervolging?’, in: De Groene Amsterdammer, 137 (2013) 5, 30 januari 2013. Baggerman en Dekker op het 

niveau van de bron, namelijk dagboeken en Van der Booms gebruik hiervan. ‘In ons artikel - en meer nog in 
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ook ‘fouten’ en ‘dienstkloppers’ bij zaten, volgt hij Mechanicus die schreef dat het grootste 

gedeelte ‘goedgezind en mild’ was.
130

 Presser was kritischer. Hoewel hij uit enkele 

‘spaarzame bronnen’ afleidt ‘dat velen hunner deze dienst niet alleszins prettig vonden’, 

zouden zij troost geput hebben uit de ‘hun ten deel vallende verzorging.’ Hiermee doelde 

Presser op de overgeleverde menu’s voor het Heidelager.
131

 Omstanders in Westerbork 

kwamen bij Herzberg nog niet aan bod, in Presser en De Jongs werk werden deze wel degelijk 

kritisch besproken. ‘Wij hebben hiervóór al gewezen en zullen hierna nog wijzen op de 

betrekkelijke geringe hulp, die Westerbork van buiten kreeg,’ schrijft Presser alvorens deze 

‘geringe hulp’ te bespreken.
132

 Het kleine aantal ontsnappingen, en de vele verbindingen van 

het kamp met de directe omgeving kwamen aan bod.
133

 

In de geschiedschrijving na Herzberg, Presser en De Jong bleef het algemene beeld 

van een klein groepje daders en een invloedrijke kampcommandant in een omgeving die niet 

erg ontvankelijk was voor wat er gebeurde, overeind. Wel kwam er meer oog voor het (vooral 

in het begin) weinig gestuurde, soms zelfs toevallige karakter van de Duitse organisatie van 

het kamp. Ook was er meer aandacht voor de (motieven en karakters van) daders en 

omstanders, naast de slachtoffers. In meer populaire geschiedschrijving gaf het vaak als 

raadselachtig omschreven karakter van Gemmeker nog steeds aanleiding tot lange 

uitweidingen.
134

 Aandacht voor de beleving, motieven en karakters van de daders en 

omstanders zelf, kwamen tot uiting in bijvoorbeeld publicaties van het HCKW. Het 

herinneringscentrum was ook actief in het verwerven van allerlei documentatie over en van 

omstanders en daders.
135

 In Een gat in het prikkeldraad, door het HCKW uitgegeven, worden 

de marechaussees besproken in het hoofdstukje ‘Omstanders en betrokkenen.’
136

 Waar ze nu 

deel van maakten, omstanders of betrokkenen, lijkt aan de lezer zelf te worden overgelaten. 
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Wat de wetenschappelijke geschiedschrijving aangaat, bleven de daders en de omstanders van 

Westerbork echter onderbelicht.
137

 Daar brengt dit boek verandering in. 

In hoofdstuk vier zal de driedeling in daders, slachtoffers en omstanders als 

uitgangspunt worden genomen. Deze is niet statisch. De driedeling is vooral een analytisch 

instrument dat ordening probeert aan te brengen in de veelvormige historische werkelijkheid. 

Historici zijn zich hier van bewust. In de wetenschappelijke literatuur doemt geen 

monolithisch beeld op van ‘de’ omstander of ‘de’ dader, evenmin van ‘het’ slachtoffer.
138

 Er 

wordt bijvoorbeeld steeds meer onderscheid gemaakt in verschillende typen van 

omstandergedrag. Daders worden niet op één hoop gegooid. De historicus Houwink ten Cate 

pleit bijvoorbeeld voor een preciezere typering van de als maar groeiende dadergroep in de 

oorlog.
139

 Ook is er besef van een bepaalde ‘vaagheid en veranderlijkheid’ in de categorieën. 

Soms is het zelfs lastig daders van omstanders te onderscheiden, evenals omstanders van 

slachtoffers. In de driedeling is iedere groep een ‘actor’ ‘die beschikt over eigen 

handelingsmogelijkheden, ook al zijn die van radicaal verschillende reikwijdte.’
140

 

Guus Meershoeks kenschets van de driedeling als dwangbuis is te absoluut, maar ik 

deel zijn constatering dat de begrippen in en net na de oorlog nog niet voorhanden waren in de 
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betekenis die de historiografie (en ook het publieke debat) er nu aan geeft.
141

 Belangrijk in het 

hoofdstuk over daders en omstanders is dat overlevenden van tegenwoordig schrijven over 

hun ervaringen in een (publieke) omgeving waarin deze begrippen centraal staan. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht of dit van invloed is op de wijze waarop zij deze groepen in hun 

schrijven benaderen. 

 

2.3.4. Duitse en Nederlandse joden 

In de inleiding stipte ik kort aan hoe Westerbork tot de zomer van 1942 als (centraal) 

vluchtelingenkamp voor joodse vluchtelingen diende. Als bewoners van het eerste uur kregen 

deze voornamelijk Duits-joodse vluchtelingen in het doorgangskamp de belangrijkste posities 

– en hiermee hun lijfsbehoud – in handen. Dit ging ten koste van de Nederlandse joden die 

vanaf 1942 in groten getale het doorvoerkamp binnenstroomden. De onderlinge verhoudingen 

tussen deze ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden in het kamp zijn vanaf het begin een belangrijk 

onderwerp in de geschiedschrijving over de vervolging. Zo beschreven Herzberg, Presser en 

De Jong alle drie uitgebreid de wijzen waarop deze verhoudingen tot stand kwamen en welke 

gevolgen deze voor kamp Westerbork hadden. Voor alle drie stond voorop dat de Duitsers 

deze twee groepen tegen elkaar uitspeelden. Herzberg vat het kort en bondig samen: ‘Het was 

allemaal Duitse winst.’
142

 Tegelijkertijd legden deze historici de nadruk op de medewerking 

aan de transporten van deze kleine groep van (Duits-joodse) prominenten, vooral enkele onder 

hen. 

Herzberg noemt deze prominenten een soort van ‘kaste’, een ‘adel’. Zij hadden de 

organisatie van het kamp door een toevallige samenloop van omstandigheden in handen 

gekregen, maar hun daaruit voortvloeiende handelingen waren daarmee volgens Herzberg niet 

vrij van kritiek. Ook in andere kampen werden bepaalde gevangenen boven anderen 

aangesteld, aldus Herzberg.
143

 Presser en de Jong waren feller in hun bewoordingen. Voor 

Presser onthult zich in Westerbork nog onverbloemder dan bij de Joodse Raad ‘de 

afgrijselijke werkelijkheid der collaboratie.’
144

 De Jong was even negatief in zijn 
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bewoordingen, en schrijft: ‘Er heeft zich evenwel, voor zover ons bekend, in hun kring 

nimmer een geval van weigering voorgedaan.’
145

 Terwijl Presser nog enig begrip leek te 

hebben voor ‘die cavaliers wier hoogste spits ten slotte toch maar eenvoudig lucht was voor 

de laagst geplaatste reële machthebber,’ sluit De Jong het hoofdstuk Westerbork af met de 

woorden ‘na het vertrek van een deportatietrein mochten zij [dienstleiders] zich zo lang 

wassen als zij maar wensten. In onschuld? Wij zijn er niet zeker van dat allen het zo gevoeld 

hebben,’ hiermee doelende op de kennis die deze dienstleiders hadden over de bestemming 

van de transporten.
146

 ‘Daar kwam nog iets bij,’ schrijft De Jong, ‘in de leiding van 

Westerbork domineerden Duitse Joden.’ Dat feit halen ook Herzberg en Presser aan.
147

 

Herzberg, Presser en De Jong schreven vanuit een vanzelfsprekende, grotendeels 

ongereflecteerde partijdigheid. De geschiedenis die zij beschreven was ook deel van hun 

persoonlijke geschiedenis. Soms klinkt er in de beschrijvingen van deze Duitse joden enige 

wrok door, zoals bij Presser die schrijft over ‘de straf doorgevoerde organisatie’ in het kamp, 

die echter ‘vooral en zeker in eerste aanleg een schepping van de Duitse Joden aldaar’ was.
148

 

Alle drie kaartten echter wel de voorgeschiedenis van de Duitse joden aan. Vooral Presser 

wees op de slechte vooroorlogse behandeling van de Duits-joodse vluchtelingen. Alle drie 

maakten ten slotte duidelijk dat ook zij uiteindelijk aan de beurt zouden komen.
149

 

De verhoudingen tussen de Duitse en de Nederlandse joden in Westerbork bleef een 

belangrijk thema in de verdere geschiedschrijving over de vervolging. In algemene lijnen was 

de analyse hetzelfde. De hoofdrolspelers werden er uitgelicht, tegenover elkaar gezet en 

kritisch besproken. Benadrukt werd dat het uiteindelijk ‘the structures within the system’ 
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waren, ‘which gave a select few a head start on the rest in the scramble within the camp for 

position which could ensure (at least temporary) safety.’
150

 De Duitsers in het kamp plukten 

de vruchten van de hierdoor ontstane scheve verhoudingen.
151

 Steeds meer aandacht kwam er 

voor de voorgeschiedenis van de Duits-joodse vluchtelingen in een land dat hen liever kwijt 

dan rijk was.
152

 Het herinneringscentrum wijdde een tentoonstelling en boek aan deze 

groep.
153

 Gedeeltelijk heeft deze belangstelling ook te maken met de toenemende 

belangstelling voor onderzoek naar vluchtelingen uit nazi-Duitsland.
154

 

Het geven van leidende functies aan gevangenen in ruil voor privileges was niet 

ongebruikelijk in de wereld van het kamp. De zogenaamde Funktionshäftlinge kwamen in alle 
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kampen voor, tot in de vernietigingskampen toe.
155

 Niet alleen in Westerbork stonden 

oudgedienden tegenover nieuwkomers, prominenten tegenover niet-prominenten en was 

nationaliteit een splijtzwam, tot ver na de oorlog.
156

 De Sipo-SD delegeerde een deel van haar 

macht aan gevangenen – onderverdeeld in Lagerälteste, Blockälteste en Stubendienste, en 

Kapos, leiders van onder meer arbeidscommando’s – waardoor de solidariteit in het kamp 

onderling ge- en doorbroken werd. Er ontstond meer stabiliteit en orde, omdat de Duitsers 

voor een belangrijk deel buiten beeld bleven. Tegelijkertijd werd hen organisatorisch veel 

werk uit handen genomen. 

Maar Westerbork was geen concentratiekamp. Een belangrijk verschil tussen 

Westerbork en andere kampen was allereerst dat in andere kampen boven iedere 

Funktionshäftling – direct – een verantwoordelijke SS’er stond. Dat was in Westerbork niet 

het geval, al waren uiteindelijk alle Dienstleiter ondergeschikt aan de Duitse kampleiding.
157

 

Ten tweede was er in kampen met Funktionshäftlinge naast de Lagerkommandantur geen 

tweede vergelijkbare instelling.
158

 Dat was in Westerbork wel het geval. Daar bestond een 

joodse administratie, die voor een deel onafhankelijk van het Lagerkommandantur opereerde. 
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Een laatste verschil was dat de organisatie van Westerbork rechtstreeks voortkwam uit die van 

het vluchtelingenkamp. Deze organisatie was in eerste instantie niet van bovenaf opgelegd, al 

maakten de Duitsers zeker gebruik van de bestaande structuren. Daarin hadden de oude Duits-

joodse kampingezetenen een streepje voor op de Nederlandse nieuwkomers. De joden in 

leidende functies in Westerbork zijn echter wel degelijk te vergelijken met de 

Funktionshäftlinge. Deze laatsten werden vaak, net als de joden in leidende posities in 

Westerbork, prominenten of upper class genoemd.
159

 

Hoewel er veel is geschreven over de verhoudingen tussen de Duitse en Nederlandse 

joden in Westerbork, lag de nadruk daarbij altijd op de kleine groep van Duits-joodse 

prominenten. De veel grotere en gedifferentieerde groep van ‘Duitse’ joden – waar ook 

Oostenrijkers en Polen onder werden geschaard – in minder machtige posities kwam weinig 

aan bod. Dit onderzoek vestigt juist de aandacht op de verscheidenheid aan posities in en na 

het kamp en gaat terug tot de kern: de effecten op de beleving en herinnering van het 

gedwongen samenleven van verschillende groepen in een hiërarchische kampmaatschappij. 

 

2.4. EGODOCUMENTEN 

 

2.4.1. Egodocumenten en de oorlog 

‘Dank God dat je je er geen voorstelling van kunt maken,’ noteert Mania Krell in een brief 

aan kennissen. Ze heeft zojuist beschreven hoe er 12000 mensen op een oppervlak van ‘nog 

geen 1 ½ km in het kwadraat’ ‘opeengepakt’ zaten. Dan schrijft ze: ‘Ik wilde dat ik de gave 

bezat om alles op papier vast te leggen. Het zou een interessant boek worden doch een 

aanklacht tegen alles wat zich beschaafd pleegt te noemen en met woorden als cultuur en 

socialisme schermen.’ Ten slotte maakt ze in één woord haar gevoelens duidelijk: ‘Bàh!’
160

 

Mania Krell kwam om in Sobibor en kon haar boek niet schrijven. Zij is één van de velen die 

al in de oorlog de behoefte voelden om te schrijven. Na de oorlog nam deze behoefte, de soms 

als noodzaak omschreven verplichting, niet af. Voor de kampoverlevenden kwam daar nog bij 

dat zij niet alleen schreven voor zichzelf, maar ook voor al diegenen die het niet hadden 

gered.
161
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Het waren niet alleen kampingezetenen of overlevenden zelf die de waarde inzagen 

van dergelijke documenten.
162

 Al in, maar vooral na de oorlog, ontstonden er in verschillende 

landen initiatieven om dagboeken, brieven, en verslagen geschreven in de oorlog te 

verzamelen. Ook verzamelde men verklaringen en nam men interviews af van diegenen die de 

catastrofe hadden overleefd.
163

 In Nederland verzamelde het RIOD dagboeken en andere 

egodocumenten, waarvan al in 1954 een anthologie verscheen.
164

 Vooral naar aanleiding van 

de oproep die minister Bolkestein op 28 maart 1944 had doen uitgaan, stroomden deze 

bronnen (na de oprichting van het RIOD 7 mei 1945) in groten getale binnen. In een radio-

uitzending van Radio Oranje had de minister het Nederlandse volk opgeroepen om het 

dagelijkse leven tijdens de oorlog vast te leggen omdat ‘geschiedenis niet alleen geschreven 

kan worden op grond van officiële bescheiden en archiefstukken. Wil het nageslacht ten volle 

beseffen wat wij als volk in deze jaren hebben doorstaan en zijn te boven gekomen, dan 

hebben wij juist de eenvoudige stukken nodig, een dagboek, brieven van een arbeider uit 
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Duitschland, een reeks toespraken van een predikant of priester.’
165

 Ook namen RIOD-

medewerkers na de oorlog honderden verklaringen af van teruggekeerde 

concentratiekampgevangenen.
166

 

Egodocumenten hebben dus al vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in het 

beschrijven van de vervolging in en na de oorlog. Men schreef uit een behoefte te willen 

getuigen over wat de joden werd aangedaan, vaak schreef men ook uit een gevoel van 

verplichting jegens de doden. Tegelijkertijd spraken de geschreven woorden tegen wat de 

nazi’s hadden willen bereiken: de totale vernietiging van het ‘joodse ras’. Maar hoe het 

onbeschrijfbare te beschrijven? Veel overlevenden stelden zichzelf die vraag. Men wilde en 

moest schrijven, maar werd daarbij geconfronteerd met de grenzen van het eigen beeldend 

vermogen. Dat gold ook voor de kampingezetenen van Westerbork. ‘Ik zal proberen je 

enigszins de sfeer weer te geven waarin we hier leven,’ schrijft Mirjam Bolle op de dag voor 

een transport in haar brievendagboek aan haar verloofde in Palestina, ‘ofschoon ik van 

tevoren weet dat dit onmogelijk is.’
167

 Zeer bekend geworden is de uitspraak van filosoof 

Theodor Adorno: na Auschwitz was geen poëzie meer mogelijk. Dit heeft hij volgens Jozef 

Vos wellicht niet zo letterlijk bedoeld als later wel is gesteld. De uitspraak geeft aan dat alle 

esthetiek van voor de oorlog onlosmakelijk verbonden was met de ethische normen van de 

westerse beschaving. Zij had de Holocaust echter niet kunnen voorkomen, waardoor deze 

traditionele kunst enigszins verdacht was geworden.
168

 Schrijven over de Holocaust in brede 

zin werd al snel beschouwd als een nieuw literair genre; eerst door overlevenden zelf, later 
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 Frank, De dagboeken van Anne Frank, 69-71, ook in Sandra Ziegler, Gedächtnis und Identität der KZ-

Erfahrung. Niederländische und Deutsche Augenzeugenberichte des Holocausts, (Würzburg: Königshausen & 

neumann 2006) 88. In februari 1947 deed het instituut nogmaals een radio-oproep die nog eens twaalfhonderd 

dagboeken opleverde. Anne Voolstra, Eefje Blankefoort (red.), Oorlogsdagboeken over de jodenvervolging, 

(Amsterdam/Antwerpen: Contact 2001), 9, A.H. Paape, ‘Inleiding’, in: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 

Dagboekfragmenten 1940-1945, VIII.  
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 Voolstra, Blankefoort (red.), Oorlogsdagboeken over de jodenvervolging, 11. Zie bijvoorbeeld het NIOD-

archief ‘Kampen en gevangenissen’ 250d, waar veel egodocumenten alsook verklaringen in worden bewaard. 

Vergelijk het Vughtarchief, 250g. 

167
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 150, dagboekbrief van 19 juli 1943. 

168
 Vos, Het doorgestreepte, 13, ‘Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch.’ Vergelijk 

Elaine Martin, ‘Re-reading Adorno: The ‘After-Auschwitz’ Aporia’, in: Forum: University of Edinburgh 

postgraduate Journal of Culture and the Arts, 2 (2006) 1-13. Martin bespreekt hierin Adorno’s uitspraak en 

nuanceert deze. 
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door literatuurwetenschappers, die trachtten dit genre, dat het onbeschrijfbare toch probeerde 

te beschrijven, af te bakenen.
169

 

Zo bezien lijkt Jacques Pressers keuze voor egodocumenten als belangrijkste bron 

voor zijn geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland geen toevallige geweest. Toch 

werden in de meeste vroege geschiedenissen over de jodenvervolging weinig tot geen 

getuigenissen gebruikt, zoals Waxman schrijft, maar werden eerder ‘de beulen’ aangehaald, 

‘to infuse their work with objectivity.’
170

 In The Destruction of the European Jews van Raul 

Hilberg zijn veel minder persoonlijke stemmen te horen dan in de meest recente synthese over 

de jodenvervolging van Saul Friedländer. In die zin is de Nederlandse geschiedschrijving over 

de vervolging wellicht enigszins atypisch. Hoewel het vooral Presser is geweest die 

egodocumenten centraal stelde, namen ooggetuigenverslagen ook in de werken van Herzberg 

en De Jong een prominente plaats in, vooral in de beschrijving van de latere fasen van de 

vervolging.
171

 De Jong citeert bijvoorbeeld Etty Hillesums brief over een 

Westerborktransport, en in Herzbergs beschrijving van Westerbork wordt Philip Mechanicus 

uitgebreid geïntroduceerd.
172

 Pressers benadering, die dus vooral het (subjectieve) perspectief 

van de slachtoffers gaf, waarbij de analyse van de organisatie en structuur van de vervolging 

naar de achtergrond verdween, werd door vakgenoten flink bekritiseerd.
173

 Misschien was de 

                                                 
169

 Zie Renate Laqueur Weiss, ‘Writing in Defiance.’ Concentration Camp Diaries in Dutch, French and 

German 1940-1945, proefschrift, (z.p.: z.u. 1971) 12, 15, waarin zij het concentratiekampdagboek als een nieuw 

literaire genre presenteert, Samuel Dresden, De literaire getuige: essays, (Den Haag: Bert Bakker/Daamen 1959) 

waarin Dresden literatuur over de Holocaust als een specifiek soort getuigenisliteratuur brengt. Young, Writing 

and Rewriting the Holocaust, 15-16, over het tekortschieten van de taal in het beschrijven van de Holocaust. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen in dit debat verwijs ik naar Bettine Siertsema, Uit de 

diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, (Vught: Uitgeverij Skadalon 2007) 

hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 Literaire beschouwing, 54-113. 
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 Waxman, Writing the Holocaust, 97. 

171
 De Haan, Na de ondergang, 24. 

172
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 721-727, Herzberg, Kroniek, 257, waar hij in een voetnoot schrijft 

hoe hij de gegevens van deze paragraaf ontleent aan eigen herinnering en enkele andere bronnen, waaronder 

vooral het dagboek van Philip Mechanicus. 

173
 Zie De Haan, Na de ondergang, 26-27, Moore, Victims and Survivors, 6, en Kristel, Geschiedschrijving als 

opdracht, 245-251. De historicus Schöffer had bijvoorbeeld vooral kritiek op het volgens hem eenzijdige 

perspectief van de slachtoffers in Ondergang. Ivo Schöffer, ‘Een geschiedenis van de vervolging der joden in 

Nederland 1940-1945’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 79 (1966) 1, 38-63, 49-50. Belangwekkend is het feit 

dat Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden weigerde de kritische recensie van de historicus Von der 

Dunk te plaatsen. Von der Dunks kritiek richtte zich vooral op het weinig wetenschappelijke karakter van de 
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tijd nog niet rijp voor een geschiedschrijving op basis van egodocumenten, hoewel het boek 

door het grote publiek – met meer dan 140.000 verkochte exemplaren – zeer goed werd 

onthaald.
174

 

Tegenwoordig kán een geschiedschrijving over de oorlog en jodenvervolging haast 

niet meer geschreven worden zonder gebruik te maken van egodocumenten. Zoals eerder 

aangehaald is een van de meest in het oog springende perspectiefwisselingen die naar het 

vooropstellen van het perspectief van het slachtoffer. Deze slachtoffers spreken via 

dagboeken, brieven, memoires en andere egodocumenten, die veelvuldig worden 

gepubliceerd en gebruikt in onderzoek. De herwaardering van het egodocument heeft niet 

alleen plaatsgevonden in de geschiedschrijving over de oorlog, maar is onderdeel van een 

bredere opleving. Vooral vanaf de jaren tachtig nam het gebruik van egodocumenten als bron 

voor allerhande geschiedschrijving een grote vlucht.
175

 De meer politieke geschiedschrijving 

van Pressers tijd ging plaatsmaken voor geschiedschrijving waarin meer aandacht was voor 

                                                                                                                                                         
studie, waarin documentatie, aanklacht en beschrijving niet duidelijk waren onderscheiden. In zijn stuk schreef 

hij dat Nederland de publicatie van Ondergang behandelde als was het de onthulling van een standbeeld. H.W. 

von der Dunk, ‘Het boek van Presser’, bespreking van Ondergang door J. Presser, in: H.W. von der Dunk, Kleio 

heeft duizend ogen (Assen: Van Gorcum 1974), 42-53, 44-45. ‘Gezien de aard en omvang van de gebeurtenissen 

die Presser als rechtstreeks betrokkene in zijn studie had vastgelegd, vonden de meeste recensenten [in de 

kranten EM] de emotionele benadering adequaat en gerechtvaardigd. Daarnaast werden de algemeen gangbare 

criteria ter beoordeling van geschiedschrijving buiten werking gesteld. Welbeschouwd werd in de kritiek op 

Ondergang de noodtoestand afgekondigd’, concludeert Kristel, Geschiedschrijving als opdracht, 247, ook 

schrijft zij, 286: ‘Het effect van Ondergang was zo groot en intens dat vrijwel iedereen bereid was in dit 

uitzonderlijke geval de gangbare maatstaven ter beoordeling van geschiedschrijving terzijde te schuiven.’ 

Pressers emotionele en expliciet subjectieve benadering werd – behalve door vakgenoten – niet bekritiseerd. 

Overigens werd ook De Jongs veelvuldig citeren van egodocumenten in zijn achtste deel over de kampen 

bekritiseerd. De Jong verdedigde zichzelf met de volgende woorden: ‘Een belangrijke functie van dit deel is, de 

lezers nu en later te laten navoelen wat degenen doorstonden wier schokkende ervaringen ik beschrijf. Ik meen 

er goed aan te doen, dit in een relatief groot aantal gevallen in de woorden van de gevangenen zelf te doen 

uitkomen.’ J.Th.M. Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, XIV, Reacties 

(Den Haag: SDU Uitgeverij 1991) 536. Met dank aan Marieke Meeuwenoord voor de verwijzing. 

Meeuwenoord, Mensen, macht en mentaliteiten, voetnoot 39, 17. 
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 De Haan, Na de ondergang, 28. Historici hadden ook lange tijd weinig aandacht voor het dagboek van Anne 

Frank. Zie Dekker, ‘Jacques Presser’s Heritage: Egodocuments in the Study of History’, in: Memoria y 

Civilización, 5 (2002) 13-37, 36. 
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 Zie bijvoorbeeld Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, ‘De gevaarlijkste van alle bronnen’ in: 

Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven, (Amsterdam: Aksant 2004) en Rudolf Dekker, ‘Jacques 

Presser’s Heritage’, 22-23. 
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het individu in haar sociale context. Naast de ‘grote mannen’ geschiedenis was er steeds meer 

ruimte voor de geschiedenis van de gewone man én vrouw en andere ‘vergeten’ groepen. 

Overigens speelden de hiervoor besproken democratisering en emancipatie van deze groepen 

vanaf de jaren zeventig hierin een niet geringe rol. 

Door deze nieuwe mentaliteitsgeschiedenis, in de jaren tachtig uitgebreid met 

microgeschiedenis, werd geen enkele getuige – Just One Witness – zomaar ter zijde 

geschoven.
176

 Tegelijkertijd gingen wetenschappers onder invloed van het postmodernisme op 

een andere manier naar teksten kijken: iedere tekst leent zich voor meerdere interpretaties, en 

wat een tekst verbergt is even belangrijk als wat deze onthult.
177

 Egodocumenten worden 

inmiddels niet alleen als bron gebruikt, maar zijn ook zelf onderwerp van studie gaan vormen. 

In Nederland werd Presser, die de term ‘egodocument’ bedacht, als zodanig 

gerehabiliteerd.
178

 De proliferatie van persoonlijke getuigenissen in de twintigste eeuw, de 

‘obsessie’ met het zelf, blijkt historisch te zijn bepaald. Deze staat in een ontwikkeling van 

een toenemend persoonlijk schrijven vanaf de vroegmoderne tijd.
179

 Dat er in en over de 

Tweede Wereldoorlog zo veel geschreven is door diegenen die het meemaakten, lijkt dus niet 

alleen te maken te hebben met het vreselijke karakter ervan. Ook het feit dat mensen altijd 

meer schrijven in roerige tijden is niet de enige verklaring. 
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 Carlo Ginzburg, ‘Just One Witness’, in: Saul Friedländer (red.), Probing the Limits of Represenattion: Nazism 

and the “Final Solution”’, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1992) 82-96, en zijn studie naar de 

leef- en belevingswereld van een zestiende-eeuwse Italiaanse molenaar, waarin hij zijn ‘micro-storia’ verhaalt, 

Carlo Ginzburg, De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar, (Amsterdam: Bert 

Bakker: 1982; eerste Italiaanse druk 1976). 
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 Baggerman en Dekker, ‘De gevaarlijkste van alle bronnen’, 9, geparafraseerd. 
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 Het was historicus Rudolf Dekker die aan de basis van dit egodocumentenonderzoek stond en Pressers term 

egodocumenten rehabiliteerde. Zie http://www.egodocument.net/publicaties.html. Op deze website zijn ook 

verwijzingen te vinden naar internationaal onderzoek naar egodocumenten als bron. 
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 Zie bijvoorbeeld het grootschalige egodocumentenonderzoek van Arianne Baggerman Controlling Time and 

Shaping the Self, dat over veranderingen in persoonlijk schrijven van de late achttiende tot de vroeg twintigste 

eeuw handelt. Publicaties: Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Kind van de toekomst. De wondere wereld van 

Otto van Eck (1780-1798), (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2005), Marijke Huisman, Publieke Levens: 

autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt, 1850-1918, (Zutphen: Walburg Pers 2008), Jeroen Blaak, 

Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, (Hilversum: 

Verloren 2004) en Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Michael Mascuch, (red.), Controlling Time and Shaping 

the Self. Developments in Autobiographical Writing since the Sixteenth Century, volume 3 in ‘Egodocuments 

and History series’, (Leiden: Brill 2011). 
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Beïnvloed door deze bredere ‘cultural turn’ in de geschiedschrijving, gingen ook 

historici die over de oorlog en jodenvervolging schrijven, zich meer en meer richten op 

egodocumenten, vaak ‘getuigenissen’ genoemd. Historici herontdekten de vele verklaringen 

en getuigenissen die net na de oorlog werden afgenomen en onderwierpen deze aan analyses, 

waarbij zij gebruik maakten van inzichten ontleend aan literatuurwetenschappelijke studies 

naar getuigenissen.
180

 Lawrence Langers Holocaust Testimonies, the Ruins of Memory geldt 

nog steeds als één van de gezaghebbende bronnen op het gebied van het onderzoek naar 

(mondelinge) getuigenissen uit en over de oorlog.
181

 Er werden steeds vaker interviews met 

overlevenden gehouden: het oral history onderzoek is inmiddels één van de grootste velden 

binnen het bredere Holocaustonderzoek.
182

 Het eigen karakter van de bronnen, en ook de 

specifieke methodologische valkuilen werden erkend; egodocumenten worden over het 

algemeen niet naïef gebruikt als bron waar men zomaar feiten uit kan distilleren. Zo vergeleek 

historica Marion Kaplan in haar studie naar het joods leven in nazi Duitsland de memoires die 

zij had verzameld met brieven uit de tijd zelf, juist vanwege het probleem van de 

twijfelachtige betrouwbaarheid van het menselijk geheugen. Alexandra Garbarini zette de 

dagboeken die zij analyseerde in de bredere, historische context van het persoonlijk schrijven, 

en lette op de methodologische eigenaardigheden van de bron.
183

 Historici werden bedacht op 

                                                 
180

 Cohen, The Children's Voice, en Tych, Kenkmann, Kohlhaas, Eberhardt (red.), Kinder über die Holocaust. 
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 Lawrence Langer, Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, (New Haven: Yale University Press 1991). 
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 Men denke aan het interviewproject van Steven Spielberg, zie http://college.usc.edu/vhi/, de USC Shoah 

Foundation, al had dit project op zichzelf geen wetenschappelijke pretenties. Het HCKW neemt ook al jaren 

interviews af met oudkampingezetenen, daders en omstanders. Deze interviews staan onderzoekers ter 

beschikking. In Nederland was historica Selma Leydesdorff één van de eerste wetenschappers die gebruik ging 

maken van interviews in historisch (Holocaust)onderzoek, zoals in haar proefschrift over het joodse proletariaat 

van Amsterdam. Selma Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd: het Joodse proletariaat van Amsterdam, 

1900-1940, proefschrift UvA, (Amsterdam: Meulenhoff 1987). Hierin gaf zij tevens een methodologische 

beschouwing over het gebruik van herinneringen en specifiek orale bronnen in historisch onderzoek, 21-58. 

Later verwerkte zij haar kennis en ervaring met betrekking tot orale geschiedbeoefening in Selma Leydesdorff, 

De mensen en de woorden: geschiedenis op basis van verhalen (Amsterdam: Meulenhoff 2004). 
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 Marion A. Kaplan, Between Dignity and Despair. Jewish Life in Nazi Germany, (New York: Oxford 

University Press 1998) 7, ‘With these concerns in mind, I have sifted through diaries and letters written during 

the 1930s and early 1940s, a collection of memoirs at Harvard University written by German émigré (both 

jewish and non-Jewish) in 1940 when the genocide was still inconceivable to most, and memoirs written after 

1945, many in the 1960s and even some in the 1980s.’ Alexandra Garbarini, To “bear witness, where witness 

needs to be borne”: Diary Writing and the Holocaust, 1939-1945, Dissertation, (Los Angeles: University of 

California 2003) 22-23. ‘In order to decipher the complexity of Jewish responses to the Holocaust, it is necessary 
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bijvoorbeeld het probleem van het – getraumatiseerde – geheugen met betrekking tot vooral 

naoorlogse getuigenissen.
184

 In Collected Memories, Holocaust History and Postwar 

Testimony wijdde historicus Christopher Browning verschillende essays aan de vraag hoe 

getuigenissen zijn ge- en soms misbruikt in wetenschappelijk onderzoek naar de oorlog. Hij 

bespreekt onder meer de controverse rondom John Demjanjuk uit Treblinka. Deze man was 

door verschillende kampoverlevenden ten onrechte als de kampbewaker Iwan de 

Verschrikkelijke herkend.
185

 De vraag hoe getuigenissen kunnen worden gebruikt (en 

misbruikt) is in het licht van het fenomeen van de Holocaustontkenning misschien nog 

belangrijker dan in andere takken van geschiedschrijving. 

Misschien wel het beste voorbeeld van de nieuwe rol van egodocumenten in 

hedendaags historisch onderzoek naar de jodenvervolging is Saul Friedländers zojuist 

genoemde Nazi Germany and the Jews. In de inleiding expliciteert hij hoe een synthetiserende 

geschiedschrijving alleen geschreven kan worden door naar alle niveaus te kijken, waaronder 

het microniveau. Aangezien de meeste interacties tussen joden, omstanders en uitvoerders op 

                                                                                                                                                         
to study them within the broader context of nineteenth century- and twentieth-century European history.’ 

Volgens haar was het bijhouden van een dagboek ‘one of the European cultural practices in which Jews 

participated during the nineteenth and twentieth centuries and that they continued to use during the Shoah as they 

tried to reconstruct meaning and register the destruction of their lives and worlds.’ Vergelijk Alexandra 

Garbarini, Numbered Days. Diaries and the Holocaust, (New Haven/London: Yale University Press 2006) 3, 

‘Thus, Jewish diary writing during the Holocaust reflected Jews’ particular wartime circumstances and also 

connected to broader European cultural practices of the nineteenth and twentieth centuries.’ Vergelijk pagina 10 

en 11. Zie ook Dekker, ‘Egodocumenten: een literatuuroverzicht’, 185, waar hij spreekt over ‘een belangrijke 

joodse autobiografische traditie’ vanaf de zeventiende eeuw. 

184
 Over de invloed van trauma op ‘life stories’: Selma Leydesdorff, Graham Dawson, Natasha Burchardt and 

T.G. Ashplant, ‘Introduction Trauma and Life Stories’, in: K. Lacy Rogers and S. Leydesdorff, Trauma and Life 

Stories. International Perspectives, (London/New York: Routledge 1999) 1-26, en Gadi BenEzer, ‘Trauma 

Signals in Life Stories’, in: K. Lacy Rogers and S. Leydesdorff, Trauma and Life Stories. International 

Perspectives, (London/New York: Routledge 1999) 29-44. 
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 Christopher Browning, Collected Memories. Holocaust History and Postwar Testimony, (Madison: 

University of Wisconsin Press 2003). Over John Demjanjuk vergelijk Draaisma, Waarom het leven sneller gaat 

als je ouder wordt, 131-159, waar deze zaak in een bredere context wordt gezet en de rol van trauma’s bij 

herinneren wordt besproken. John Demjanjuk werd overigens in 2009-2011 wel vervolgd, maar dan om zijn 

werk in kamp Sobibor. Hij kreeg vijf jaar, werd echter in afwachting van hoger beroep op vrije voeten gesteld 

vanwege zijn hoge leeftijd en statenloosheid. Hij overleed in 2012 in een bejaardenhuis. Zie 

http://nos.nl/artikel/352554-john-demjanjuk-91-overleden.html Ook Hilberg heeft zich later beziggehouden met 

bronnenkritiek, zij het dat Hilberg veel kritischer was over egodocumenten. Raul Hilberg, Sources of Holocaust 

Research. An Analysis, (Chicago: Ivan R. Dee 2001). 
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dit microniveau plaatsvonden, moet juist dat niveau uitgebreid worden onderzocht. In 

Friedländers studie representeren dagboeken dit microniveau.
186

 Friedländer lijkt dagboeken 

aan te halen zonder naar de status te kijken die dergelijke dagboeken hebben in de 

(collectieve) herinnering. Hij vermeldt bijvoorbeeld niet de hegemoniale status van de 

dagboeken en brieven van Mechanicus en Hillesum, die Friedländer voor Nederland 

aanhaalt.
187

 

Er zijn ook historici die egodocumenten weliswaar meer en meer gebruiken, maar in 

wier studies de eigenheid van de bron enigszins uit het zicht raakt. Dagboeken en memoires 

worden door elkaar gebruikt, zonder dat de auteurs stilstaan bij de verschillende soorten 

bronnen, of bij de vraag wat voor soort informatie eruit gehaald kan worden.
188

 Geregeld is er 

vooral oog voor de joodse traditie, of Holocaustachtergrond van bijvoorbeeld een dagboek, en 

wordt vergeten dat de bron in een bredere traditie staat van ontwikkelingen in (westers) 

persoonlijk schrijven.
189
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 Friedländer, Nazi Germany and the Jews, part 2, ‘Introduction’, III-XXVI, specifiek XXIV voor micro-

niveau en XXIV-XXV: ‘The history of the destruction of the European Jews at the individual level can be 

reconstructed from the perpective of the victims not only on the basis of postwar testimonies (court depositions, 
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critical attention as any other document, especially if they were published after the war by the surviving author 

or by surviving family members. Yet, as a source for the history of Jewish life during the years of persecution 

and extermination, they remain crucial and invaluable testimonies.’ 
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 Deels heeft dit natuurlijk te maken met de beschikbaarheid van bronnen voor buitenlandse historici die niet de 

oorspronkelijke taal lezen, maar het geeft wel een bepaalde vertekening die moet worden opgemerkt. Vergelijk 

Dwork, Children with a Star, waar in het hoofdstuk over Westerbork Mechanicus veelvuldig wordt aangehaald. 

188
 Martin Gilbert, The Holocaust. The Jewish Tragedy, (London: Fontana 1986) bijvoorbeeld 365, waar een 

dagboek wordt aangehaald en daarna een getuigenis van het proces van Eichmann, beiden min of meer als 

feitelijke bron. Ook in Bauer’s A History of the Holocaust worden egodocumenten veelal door elkaar gebruikt, 

zij het ook meer als illustratie. Yehuda Bauer, A History of the Holocaust, (New York: Franklin Watts 1982; 

2001). In Dwork en Van der Pelt’s Auschwitz worden egodocumenten en interviews ingebracht om het 

persoonlijke verhaal van het kamp te vertellen, maar dit levert niet altijd evenveel distantie tot de bron op. 

Dwork en Van Pelt, Auschwitz. Het zijn over het algemeen de overzichtswerken die iets minder voorzichtig 

omspringen met egodocumenten. Hoe gedetailleerder de studie, hoe meer aandacht voor de eigenheid van de 

bron, lijkt het. 
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 David Patterson, Along the Edge of Annihilation. The Collapse and Recovery of Life in the Holocaust Diary, 

(Seattle: University of Washington Press 1999) en David Patterson, ‘Through the eyes of those who were there’, 

in: Holocaust and Genocide Studies, 18 (2004) 2, 274-290, waar het Holocaustdagboek wordt opgevat als een 

genre dat geen enkel (literair) precendent zou kennen. 
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De constatering van Ido de Haan dat publicaties over de jodenvervolging in de eerste 

plaats dagboeken en herinneringen van joden betreffen, naast beschrijvingen van lokale 

joodse gemeenschappen en hun ondergang, geeft aan hoe ook in Nederland het egodocument 

een belangrijke plaats heeft verworven, zowel in publieksstudies als in wetenschappelijke 

studies.
190

 In recente geschiedenissen zoals die van Von Frijtag Drabbe Künzel over Kamp 

Amersfoort, van Klein over het Philips-Kommando in Kamp Vught, en zeker in het 

proefschrift van Marieke Meeuwenoord over ditzelfde kamp, staan de persoonlijke verhalen 

centraal in het onderzoek naar de beleving van het kamp.
191

 Op de NIOD-website is het 

inmiddels mogelijk om de dagboekcollectie apart te doorzoeken.
192

 Studies waarin 

egodocumenten als bron centraal staan, zijn nog in de minderheid, al worden (vroege) 

getuigenissen, verklaringen en memoires gebruikt in bijvoorbeeld onderzoek naar de ‘nasleep’ 

van de oorlog.
193

 Er zijn inmiddels verschillende studies verschenen waarin egodocumenten 

centraal staan. Bart van der Boom schreef een stemmingsgeschiedenis van bezet Nederland 

aan de hand van een analyse van dagboeken, en meer recentelijk, een op een omvangrijke 

dagboekstudie gebaseerd onderzoek naar wat gewone Nederlanders wisten van de vervolging. 

Eveline Buchheim analyseerde in haar proefschrift middels persoonlijke brieven en interviews 

de vervlechting van huwelijken van Europeanen met het koloniale bestel in Nederlands-Indië. 

Bettine Siertsema en Esther Captain schreven, respectievelijk, over ontwikkelingen in het 

schrijven over en beleven van de nazikampen en de bezetting van Nederlands-Indië.
194
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 De Haan, ‘Breuklijnen’, 56-57. 
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193
 Zie bijvoorbeeld Jolande Withuis, Erkenning, hoofdstuk 7 ‘Een papieren kerkhof’, 179-209, waarin zij ingaat 

op de problemen van ‘ideologisch geladen egodocumenten’, die ook zij in haar onderzoek gebruikt. Sowieso 

worden egodocumenten gebruikt in het onderzoek naar de herinnering aan de oorlog. Vergelijk Jolande Withuis, 

Na het kamp. 

194
 Bart van der Boom, ‘We leven nog’: de stemming in bezet Nederland (Amsterdam: Boom 2003), en ‘Wij 

weten niets van hun lot’, Gewone Nederlanders en de Holocaust, (2012), Bettine Siertsema, Uit de diepten, 

Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen (2007), Eveline Buchheim, Passie en Missie: 

huwelijken van Europeanen in Nederlands-Indië en Indonesië 1920-1958, proefschrift UvA (Amsterdam: z.u. 

2009). Esther Captain, Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen en –herinneringen, 1942-

1995, (Kampen: Kok 2002). Ook in Oorlogsdagboeken over de Jodenvervolging worden dagboeken gebruikt om 

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?miadt=298&&mivast=298
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/collecties/oorlogsdagboeken
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Het zijn vooral de studies van Siertsema en Captain waar het onderzoek in dit boek bij 

aansluit. Van der Boom analyseerde alleen dagboeken, Buchheim keek weliswaar naar 

continuïteiten en veranderingen door de tijd heen, maar maakte daarvoor ook gebruik van 

interviews. Haar onderzoek richt zich tevens op een andere tijdspanne. Zowel Captain als 

Siertsema zetten dagboeken geschreven in de oorlog af tegen memoires die na de oorlog zijn 

geschreven en proberen de continuïteiten en veranderingen die zij in deze persoonlijke 

geschriften zien van een verklaring te voorzien. Siertsema is echter geen historica, maar 

literatuurwetenschapper. Dat blijkt uit de ordening van haar gegevens en uit de nadruk op de 

tekstuele analyse.
195

 Historische ontwikkelingen, zoals de emancipatie van 

minderheidsgroepen en de veranderde benadering van de schuldvraag, komen daardoor op de 

achtergrond te staan. Captains analyse van ‘de persoonlijke beleving van en herinnering aan 

de internering’ is daarentegen een historische. Zij bedt haar bevindingen in in de bredere 

historische context van de oorlog, de nasleep en het persoonlijk schrijven over de oorlog. 

Daarmee levert zij een studie naar ‘het zelfbeeld van Nederlanders uit Indië op het breukvlak 

van kolonisatie en dekolonisatie’.
196

 Buiten Nederland, maar wel in het Nederlandse 

taalgebied, verscheen al in 1987 de studie Met de dood voor ogen, begrip en onbegrip tussen 

overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders van de Vlaamse historicus Gie van den 

Berghe. In zijn boek geeft hij een soortgelijke analyse als Siertsema en Captain van 

egodocumenten uit en over de oorlog. Hij schrijft veel over de conflicten die in de kampen 

tussen verschillende groepen ontstonden. Vooral schrijft hij over de wijzen waarop 

(voormalig) kampingezetenen over hun verblijf hebben getuigd.
197

 Zijn studie is zeer 

doorwrocht, maar niet erg toegankelijk. In 1995 publiceerde Van den Berghe ten slotte ook 

een omvangrijke database van Belgische egodocumenten over en uit de oorlog.
198

 

 

2.4.2. De bronnen: brieven, dagboeken en memoires 

                                                                                                                                                         
een idee te krijgen van de beleving van niet-joden van de jodenvervolging. Voolstra en Blankevoort (red), 

Oorlogsdagboeken over de Jodenvervolging. 

195
 Siertsema, Uit de diepten, ‘Inhoudsopgave’, 7-16. Siertsema heeft haar corpus aan de hand van een aantal 

verschillende thema’s onderzocht. Zij legt de nadruk op levensbeschouwelijke elementen. 

196
 Captain, Achter het kawat, 16. 

197
 Gie van den Berghe, Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en 

buitenstaanders, (Berchem: Epo 1987). 

198
 Van den Berghe, Getuigen, een casestudy over egodocumenten, (1995). 
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Onderzoek naar beleving en herinnering kan op velerlei manieren verricht worden. Omdat het 

mij gaat om persoonlijke beleving en herinnering heb ik er voor gekozen één bron centraal te 

stellen: egodocumenten. Jacques Presser definieerde dit soort documenten immers als die 

documenten ‘waarin een ‘ego’ zich opzettelijk of onopzettelijk onthult – of verbergt”, of 

“waarin de gebruiker zich gesteld ziet tegenover een ‘ik’ … als schrijvend en beschrijvend 

subject.”’
199

 In gerechtelijke verhoren, of in de verklaringen die het RIOD van 

kampoverlevenden afnam en in (audiovisuele) interviews, is ook een ‘ik’ aanwezig.
200

 In dit 

onderzoek gaat het echter om egodocumenten waarin de auteur zelf min of meer bewust tot 

schrijven kwam, die, kortom, van de persoon zelf uitgaan. Het is de bedoeling te achterhalen 

wat mensen zélf wilden opschrijven over hun ervaringen in Westerbork.
201

 Om die reden zijn 

                                                 
199

 Jacques Presser, ‘Memoires als geschiedbron’, in: M.C. Brands, J.Haak en Ph. De Vries (red.), Uit het werk 

van dr. J. Presser, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 1969) 277-282. 

200
 Over de definitie van egodocumenten bestaat geen consensus. Historicus Rudolf Dekker beschouwt 

egodocumenten als teksten, ‘waarin de auteur spreekt over eigen handelen en gevoelens of over zaken die hem 

persoonlijk bezighouden.’ Zie Rudolf Dekker, ‘Egodocumenten: een literatuuroverzicht’, in: Tijdschrift voor 

Geschiedenis, 101 (1988) 161-190, 161. De Duitse historicus Winfred Schulze spreekt over ‘Selbstwarnehmung 

eines Menschen in einer Familie, seiner Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht.’ Het egodocument 

geeft hierover inzage. Zijn definitie wijkt af van die van Presser. Ook onvrijwillige teksten beschouwt hij als 

egodocumenten. Winfried Schulze, ‘Ego-Dokumente: Annährung an den Menschen in der Geschichte?’, 

Vorüberlegungen für die Tagung ,, Ego/Dokument”’, in: Winfried Schulze, (red.), Ego-Dokumente. Annäherung 

an den Menschen in der Geschichte, Selbstzeugnisse der Neuzeit; 2, (Berlin: Akademie 1996) 11-30, 23. 

Vergelijk http://www.firstpersonwritings.eu/project.htm Deze website staat in het teken van het Europees 

egodocumentproject dat in 2008 door verschillende (vroegmoderne) historici is geïnitieerd. Over de definitie van 

egodocumenten schrijven zij: ‘The participants did not ever agree on the precise definition of what 

“egodocument” exactly means but they share the same general understanding of the word. All also agree to 

consider that any text narrating the life of a person but produced at the request of an institution (such as the 

Inquisition, or a diplomatic department…) or for an official purpose (such as the wills or the petitions…) does 

not belong to the inner core of “egodocuments”. However such documents could well somehow be taken into 

account. While the participants all agree that the aim of the project is to consider the definition of 

“egodocuments” or of the several genres (diaries, memoirs…) it includes, they were reluctant to come up with a 

too narrow definition.’  

201
 Vergelijk Van den Berghe, Getuigen, ‘1. Verantwoording’, over spontane en niet spontane getuigenissen: ‘V. 

De criteria publikatie en spontaneïteit.’ ‘De mate waarin stimulans en motivatie om te getuigen uit de persoon 

zèlf komen, is van belang voor inzicht in de evolutie van het getuigen over de nazi-kampen. Wil men zicht 

krijgen op verbanden tussen persoonlijkheids- en getuigeniskenmerken (óf men getuigt, moment, inhoud van de 

getuigenis...) en hun evolutie, dan moeten spontane egodocumenten worden afgezonderd van uitgelokte, minder 

spontane getuigenissen. Spontane egodocumenten liggen meestal in het verlengde van de kampervaring. Vanuit 

psychologisch perspectief zijn ze onderdeel, voortzetting en verwerking van de extreme ervaring. Dat is minder 

http://www.firstpersonwritings.eu/project.htm
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interviews, verklaringen en gerechtelijke verhoren afgevallen als broncorpus.
202

 Niet alleen is 

er in die bronnen sprake van een medevormgevende aanwezigheid van anderen, ook is het 

gesproken woord iets anders dan het geschreven woord (en zodra het gesproken woord 

opgeschreven wordt, ontstaan er wederom verschillen.) Uitzonderingen zijn gemaakt voor 

enkele memoires waarin medeauteurs of ghostwriters optraden.
203

 In deze memoires worden 

mensen aan het woord gelaten – uit lagere klassen bijvoorbeeld die minder vaardig zijn met 

de pen – die anders niet aan het woord zouden komen.
204

 Daarbij beschouwen over het 

algemeen de hoofdpersonen van deze gezamenlijke egodocumenten het boek wel degelijk als 

van zichzelf, zelfs al is de vervlechting tussen het ‘ik’ en een tweede auteur niet altijd meer te 

ontrafelen.
205

 Ik heb daarnaast enkele interviews afgenomen, waarin vragen over het waarom 

van het schrijven aan de auteurs zijn gesteld. Deze interviews zijn niet meegenomen in de 
                                                                                                                                                         
uitgesproken het geval voor getuigenissen die door derden werden uitgelokt. De getuigenisprikkel komt dan van 

buiten en houdt alleen indirect verband met de eigen ervaring, en dat heeft een weerslag op vorm en inhoud van 

de getuigenis. Gesolliciteerde getuigenissen dienen door de band andere doelstellingen dan spontane 

egodocumenten en hun totstandkoming gehoorzaamt aan andere, minder persoonlijke, meer groepsgebonden, 

meer politieke wetmatigheden.’ Zoals op website gepubliceerd: 

http://www.serendib.be/boeken/getuigen.htm#1bv 

202
 Op een enkele verklaring na, zoals die van Herman Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, 1957, HCKW, RA 

1103, getuigenis uit de Wiener Library, Londen, omdat deze een heel duidelijk eigen stempel draagt, en bijdraagt 

aan de schaarse inzichten over de beleving van Duits-joodse vluchtelingen in hoge posities in Westerbork. Ook 

heb ik van sommige auteurs die meerdere egodocumenten schreven, zoals Elie A. Cohen, hun verklaring 

bekeken en vergeleken met hun zelf geïnitieerde egodocumenten. 

203
 Bijvoorbeeld Jaap Stigter, Levie de Lange’s dagboek, (Den Haag: Omniboek 1964), Lex van Weren, Dick 

Walda, Trompettist in Auschwitz: herinneringen van Lex van Weren, (Amsterdam: de Boekerij 1980), Lies 

Auerbach-Polak, Betty Bausch-Polak, Nanda van der Zee, Bewogen stilte. Oorlogsherinneringen van twee 

zussen, (Baarn: Ten Have: 2004), en Ad van Liempt, Frieda-verslag van een gelijmd leven, (Hooghalen: 

Herinneringscentrum kamp Westerbork 2007). 

204
 Van den Berghe, ‘Het verleden is nooit voorbij: gebeurtenissen, geschiedenissen, identiteiten’, in: Bijdragen 

tot de Eigentijdse Geschiedenis, I (1996) 13-41, 32-33, voetnoot 56, en Van den Berghe, Getuigen, 33-43, 37, 

‘Worden de minder spontane ooggetuigenverslagen buiten beschouwing gelaten dan verdwijnen bepaalde 

aspecten en interpretaties van gebeurtenissen in het niets, er gaat een deel van de geschiedenis verloren. Een 

goed voorbeeld zijn de zigeuners met hun op orale overlevering gerichte cultuur, waarin het schrift - het 

vastgelegde - een ondergeschikte rol speelt.’ 

205
 Zie interview Frieda Menco, 28 februari 2008, transcriptie op aanvraag. Over vervlechting ‘ik’ en tweede 

auteur, zie Siertsema, Uit de diepten, 115-116. Vergelijk Vos, Het doorgestreepte, 29. Overigens kan gesteld 

worden dat ook in gepubliceerde egodocumenten het ‘ik’ niet zo stabiel is als men denkt; teksten worden immers 

door redacteurs gelezen, die ook invloed hebben op de vormgeving ervan. Zie interview Ed van Thijn, 6 mei 

2008, transcriptie op aanvraag. 

http://www.serendib.be/boeken/getuigen.htm#1bv
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hoofdanalyse, maar geven wel zicht op de achtergrond van het schrijven, de wisselwerking 

tussen auteurs en hun omgeving en eventuele verschillen in geschreven en mondelinge 

herinnering. De auteurs van de egodocumenten schreven – zeker na de oorlog – niet in een 

vacuüm; hun schrijven werd beïnvloed door een gevarieerd landschap van allerlei 

mediaboodschappen. 

Naast inhoudelijke overwegingen voor de selectie die voor dit onderzoek is gemaakt, 

zijn er ook pragmatische. De hoeveelheid geschreven materiaal is in de loop der tijd zeer 

toegenomen, waardoor ik keuzes heb moeten maken. Naast de keuze voor geschreven 

bronnen, heb ik ook een selectie van die geschreven bronnen gemaakt. Zo zijn er in deze 

studie geen romans opgenomen. In fictie heeft de auteur namelijk de vrijheid om van de 

(eigen) geschiedenis af te wijken. Als een auteur zijn of haar boek nadrukkelijk als literatuur 

presenteert, heb ik deze bron niet in het onderzoekscorpus opgenomen.
206

 Van 

egodocumenten wordt wel gezegd dat ze zich op het breukblak bevinden tussen fictie en non-

fictie – literaire elementen zijn onontkoombaar in het beschrijven van de beleefde 

werkelijkheid.
207

 

In dit onderzoek zijn wel zowel gepubliceerde als ongepubliceerde egodocumenten 

opgenomen; de uitsluiting van de laatste zou een verarming zijn van het onderzoeksmateriaal. 

Dit onderzoek richt zich ook niet op publieke beleving en herinnering, zoals de studies van 

Captain en Siertsema doen.
208

 Natuurlijk zijn persoonlijke en publieke beleving en 

herinnering niet los van elkaar te zien en hiermee houd ik rekening in de analyse. Het 

lezerspubliek is niet medeonderzocht, al kunnen bepaalde verwachtingen van auteurs over 

hun lezerspubliek natuurlijk van invloed zijn geweest op de inhoud van het geschrevene. Ik 

beperk mij ook niet tot Nederlandstalige egodocumenten. Egodocumenten van emigrés naar 

vooral de Verenigde Staten en Israël zijn in het corpus opgenomen, en zoveel mogelijk in de 

oorspronkelijke taal gelezen. 

                                                 
206

 Kinderjaren van Jona Oberski viel daarmee af, terwijl de boeken van Durlacher wel zijn opgenomen. Jona 

Oberski, Kinderjaren, (’s Gravenhage: BSZZToh 1978), Gerhard Durlacher, Strepen aan de hemel, (Amsterdam: 

Meulenhoff 1985), Quarantaine, (Amsterdam: Meulenhoff 1993),en Drenkeling (Amsterdam: Meulenhoff 

1997). Ook viel de kinderroman van Mariette Moskin af, die als tiener in Westerbork zat. Mariette Moskin, I am 

Rosemarie, (Bridgewater: Replica Books 1999; eerste druk 1972). 

207
 Siertsema, Uit de diepten, 115. 

208
 Captain, Achter het kawat, 16-17, 25, Siertsema, Uit de diepten, 116. 
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In de egodocumenten speelt het vluchtelingenkamp vooral voor de Duits-joodse 

vluchtelingen een belangrijke rol.
209

 Maar om een zo homogeen mogelijke ervaring en 

herinnering in kaart te kunnen brengen, heb ik ervoor gekozen om alleen egodocumenten met 

betrekking tot het doorgangs(- en internerings)kamp – waar alle auteurs hebben gezeten – te 

analyseren. Bovendien zijn er over het vluchtelingenkamp veel minder egodocumenten 

voorhanden; vooral contemporaine egodocumenten zijn schaars. Over het doorgangskamp is 

daarentegen door veel verschillende personen op meerdere tijdstippen geschreven. De periode 

uit welke ik egodocumenten heb bestudeerd, loopt van 1942 (om precies te zijn 1 juli 1942, 

toen het vluchtelingenkamp officieel Durchgangslager werd) tot aan 2010. Egodocumenten 

voor en na die tijd zijn dus niet geanalyseerd.
210

 

Acht dagboeken, vijftig briefcollecties en elf in gevangenschap geschreven verslagen, 

vormen de bronnen voor de beleving van het kamp tussen 1942 tot 1945. Voor de 

ontwikkelingen in de naoorlogse herinnering onderzocht ik 43 vroege memoires uit de 

tijdsperiode 1945-1960 en 79 late memoires, van vooral na 1980 tot aan 2010. De herkomst 

van al deze bronnen is heel divers. Het is al lang niet meer zo dat memoires alleen tot stand 

komen doordat een overlevende zijn of haar verhaal wil vertellen; vaker geschiedt publicatie 

op initiatief van een instantie of is het resultaat van een gezamenlijk project. Voor het 

ongepubliceerde materiaal zijn enkele archieven geraadpleegd. De archieven van het NIOD 

en het HCKW kunnen als voornaamste worden genoemd.
211

 Daarnaast bevonden zich enkele 

bronnen in het Joods Historisch Museum (JHM) en het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (IISG).
212

 In de selectie is voorrang gegeven aan – de weinige – 

kampingezetenen die meerdere egodocumenten hebben geschreven, en aan briefcollecties 

                                                 
209

 De beleving van dit kamp speelt dan ook een rol in de latere beleving van het doorgangskamp door deze 

Duits-joodse vluchtelingen. Enige aandacht zal er daarom ook worden besteed aan de beleving van 

vluchtelingenkamp Westerbork in het hoofdstuk ‘Duitse en Nederlandse joden in Westerbork.’ 

210
 Behalve dan die egodocumenten die (ook) in en over het vluchtelingenkamp zijn geschreven en gebruikt 

worden om daar een impressie van te geven, zoals de brieven van Werner Stertzenbach. 

211
 Voor het NIOD: Het Westerbork-archief, 250i, dagboeken en egodocumenten, 244, die al eerder werd 

genoemd, alsook de collectie Kampen en gevangenissen, 250d. Laatste twee archieven kwamen tot stand ‘tijdens 

de verzamel- en onderzoekswerkzaamheden van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 

(RIOD).’ (Inleiding bij 250d, zie website http://www.archieven.nl/nl/search-

modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250d&milang=nl&mizk_alle=250d&miview=inv2#inv

3t2) 

212
 In het JHM gaat het om enkele verslagen, brieven en een dagboek. In het IISG gaat het om stukken van twee 

personen, te weten Judica Mendels en Ed van Thijn. 

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250d&milang=nl&mizk_alle=250d&miview=inv2#inv3t2
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250d&milang=nl&mizk_alle=250d&miview=inv2#inv3t2
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=250d&milang=nl&mizk_alle=250d&miview=inv2#inv3t2
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waarin meerdere brieven van eenzelfde persoon of familie bewaard zijn gebleven, zodat de 

beleving en herinnering gedurende een langere periode kon worden gevolgd. 

De selectie die is gemaakt, is een selectie van een selectie. Immers, niet iedereen heeft 

over zijn of haar verblijf in het kamp geschreven. Daarnaast ben ik afhankelijk van wat is 

overgeleverd. Er is waarschijnlijk, zeker wat brieven betreft, veel meer geschreven dan er 

bewaard is gebleven. In mijn selectie heb ik geprobeerd tot een goede variëteit en spreiding 

van de bronnen te komen, o.a. qua sekse, nationaliteit en klasse. Dit is niet in alle opzichten 

mogelijk. Van sommige soorten egodocumenten zijn er meer van mannen dan van vrouwen 

bewaard gebleven. Duitse joden zijn relatief oververtegenwoordigd, en er zijn – uiteraard – 

meer egodocumenten van joden die naar Theresienstadt en Bergen-Belsen zijn gedeporteerd 

dan naar Auschwitz en Sobibor, terwijl het gros van de joden naar één van de laatste twee 

kampen werd gedeporteerd.
213

 Ook wat klasse betreft is er een duidelijke 

oververtegenwoordiging van de midden- en hogere klassen.
214

 De meeste personen die in 

Westerbork kwamen, verbleven daar niet langer dan enkele dagen, alvorens zij op transport 

naar het oosten werden gezet. Zij kwamen eerder door Westerbork, dan dat zij in Westerbork 

verbleven. Van deze groep, die veelal uit de lagere klassen van de samenleving kwam, zijn 

weinig tot geen egodocumenten overgeleverd. 

De realiteit is dat dit boek grotendeels niet over deze grote groep mensen gaat, ook 

niet kán gaan. Dit boek gaat vooral over de ervaringen van hen die voor langere tijd in 

                                                 
213

 Van de briefschrijvers ging bijvoorbeeld iets meer dan de helft op transport naar Auschwitz of Sobibor, waar 

de meesten van hen omkwamen, de anderen werden gedeporteerd naar Bergen Belsen en Theresienstadt waar zij 

omkwamen of werden bevrijd. Enkele zaten de oorlog uit in Westerbork of konden op een andere wijze aan 

verdere internering ontsnappen. Van de memoiresschrijvers is de oververtegenwoordiging van Bergen Belsen en 

Theresienstadt nog groter. 

214
 Het is vooral met betrekking tot briefschrijvers die in de oorlog zijn omgekomen lastig te achterhalen welke 

sociale achtergrond zij hadden. Men gaf meestal bij binnenkomst in het kamp een beroep op, wat op de 

Lagerkarte werd vermeld, maar daarover kon men ook liegen. (Zoals ook wordt beschreven in egodocumenten. 

Zie bijvoorbeeld Sam Stern, Ziekenbroeder in kamp Westerbork, uit de serie ‘getuigen van Westerbork’, 

(veendam/Hooghalen: Herinneringscentrum kamp Westerbork 2002) 21.) Van de beroepen die worden genoemd, 

bevinden de meeste zich niet onder aan de maatschappelijke ladder, terwijl het grootste deel van de Nederlandse 

Joden – Amsterdammers vooral – zich daar wel bevonden. Zie Moore, Victims and Survivors, 26-27. Onder de 

briefschrijvers zijn welgeteld twee diamantwerkers-families. Het echte joodse proletariaat is in de selectie haast 

niet vertegenwoordigd, enkele egodocumenten zoals de memoires van Levie de Lange uitgezonderd. Beroepen 

die veel worden genoemd – in brieven, dagboeken en memoires – zijn de midden-, hogere en vrije beroepen. 

Men denke hier aan zakenmensen, groothandelaars en detailhandelaars, handelsreizigers, enkele kleine 

ambachtslieden, enkele ambtenaren, zoals leraren, enkele artsen en verpleegkundigen. 
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Westerbork konden blijven, de zogenaamde kampmiddenstand, hoewel ook de meesten van 

hen uiteindelijk aan transport moesten geloven. In die zin vallen zij weer samen met de grote 

groep personen die in dit onderzoek ondervertegenwoordigd zijn. Ook kan gesteld worden dat 

een groot deel van de ervaringen in Westerbork – met als voornaamste die ervaring die het 

kamp als het ware belichaamt: het transport – door praktisch iedereen werden gedeeld. 

Ervaringen van de ‘uitzonderingen’ zijn wellicht niet altijd zo uitzonderlijk. Maar dat 

ervaringen van hen die voor (heel) lange tijd in Westerbork verbleven, verschillen van de 

ervaringen van hen die voor korte tijd in het kamp zaten, zal in dit boek op verschillende 

momenten blijken. 

In deze vergelijkende bronnenstudie gaat het niet om het adagium ‘hoe meer, hoe 

beter,’ maar om het onderzoek zo divers en breed mogelijk te maken door groepen van 

individuen door de tijd heen te volgen.
215

 In het vervolg geef ik van ieder soort egodocument 

uit het onderzoek een korte beschrijving. Om wat voor soort egodocument gaat het hier? Wie 

schrijft, hoe schrijft men en wat zijn de voorwaarden waaronder men schrijft? 

 

2.4.3. ‘Vandaag is het schrijfdag’: briefschrijven in een doorgangskamp 

‘De PTT staat hier in het centrum van de belangstelling,’ concludeert H.L. Kamers haast 

zakelijk. De conclusie komt uit een rapport dat deze niet-joodse adjunct-commies van de PTT 

in 1943 opstelde over het postbedrijf in kamp Westerbork.
216

 Met al die mensen die zowel 

brieven schreven, als brieven en pakjes ontvingen, was het een bedrijf van formaat, met meer 

                                                 
215

 Zie bijvoorbeeld Dalia Ofer, ‘Personal Letters in Research and Education on the Holocaust’, in: Holocaust 

and Genocide Studies, 4 (1989) 3, 341-355, 345, zij spreekt hier over brieven: ‘Using clear guidelines, I think 
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Vergelijk Marijke Faassen, ‘Het dagboek: een bron als alle andere?’, in: Theoretische Geschiedenis, 18 (1991) 1, 

3-19, 10, ‘Is het mogelijk om parallelle bronnen te gebruiken voor vergelijkend onderzoek, dan stijgt daarmee de 

representativiteit en neemt de relevantie [i.e. relevantie van de reikwijdte van het onderzoek, zou ik zeggen, EM] 
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‘harde bronnen’ zoals archeologische en boekhoudkundige gegevens), kunnen verschillende min of meer 

consistente belevings-, interpretatie- en getuigeniswijzen worden blootgelegd.’ 
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dan 111 mensen in dienst en duizenden in- en uitgaande poststukken per dag.
 217

 Om dit alles 

in goede banen te leiden en het postverkeer te kunnen controleren, waren er schrijfdagen 

ingericht. Eens in de veertien dagen mocht iedere kampingezetene één brief van twee kantjes 

of twee postkaarten schrijven. Vanaf juni 1944 was het alleen kampingezetenen boven de 

zestien jaar toegestaan te schrijven.
218

 Daarnaast mocht men bedankkaarten sturen voor 

ontvangen pakketten, waarvan de tekst door Oberdienstleiter Kurt Schlesinger vooraf was 

bepaald: ‘Pakket ontvangen. Hartelijk dank.’
219

 Pakketten mocht men ook ontvangen, al was 

dat pas na een bepaalde periode.
220

 De zogenaamde schrijfdagen waren per barak verdeeld. 

Vandaar de al snel gebruikte briefopening ‘Vandaag heb ik schrijfdag.’ Een grote verandering 

in het postwezen betrof de introductie van het Westerborkpostpapier in november 1943.
221

 

Men mocht nog steeds briefkaarten schrijven, maar moest de brieven op voorgeprint 

postpapier schrijven; twee maal dertien regels op één kant en negen regels op de andere kant. 

‘Nur die Linien beschreiben!’ stond er in de kantlijn gedrukt. ‘B.[este] M.[ensen]! Nu wordt ’t 

telegramstijl,’ begint Hélène Wolff haar eerste brief op het standaardpostpapier, terwijl zij 

voorheen dichtbeschreven vellen papier aan haar vrienden stuurde. Het antwoordvel zat aan 
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 Ibid., over de verkoop van onbeschreven poststukken schrijft Lameris bijvoorbeeld: ‘5. De verkoop is 

dagelijks ongeveer 2000 briefkaarten, 500 adreskaarten, 400 frankeerzegels à 7 ½ cent, enz..’ Ook worden per 
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dit papier vast, wat Hélène doet schrijven, ‘De eenige lichtstraaltjes, die door jelui brieven 

binnenkwamen, zijn nu gedoofd.’
222

 

Vanzelfsprekend mocht er niet worden geschreven over interne 

kampaangelegenheden, zoals ook in het vluchtelingenkamp het geval was geweest.
223

 Post 

werd gecensureerd; alle in- en uitgaande post kwam in principe onder ogen van de 

kampleiding.
224

 Toch is de kwestie van de censuur niet zo eenduidig. In brieven zelf zijn 

tegenstrijdige berichten over de mate van censuur te lezen. Schrijvers hadden verschillende 

ideeën over de strengheid van de censuur en de angst voor eventuele ontdekking. Jo van 

Oosten Jakobs is bijvoorbeeld heel cynisch, als ze in haar clandestiene brief schrijft: ‘Over de 

post behoef je niet te schrijven, censuur en ik heb er toch niets aan.’
225

 Tegelijk schrijft 

Hélène Wolff in juli van datzelfde jaar 1943 dat de inkomende post niet werd geopend, wel de 

uitgaande, al was dit twee weken later weer veranderd. Ze schrijft ook dat in een brief van een 

vriendin juist veel was doorgekrast.
226

 In de briefcollecties in dit onderzoek ben ik echter geen 

doorgekraste zinnen tegengekomen. Waarschijnlijk werden er vooral steekproeven gehouden, 

zoals ook Mechanicus schrijft. Daarbij opende men vaak alleen de brieven, zonder dat naar de 

inhoud werd gekeken. De censuur zou op drie dingen letten: ‘aanwijzingen betreffende 

ondergedoken geld, ondergedoken mensen en militair nieuws.’
227

 Af en toe werd de censuur 
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strenger toegepast, vooral als er regels waren overtreden. Eenmaal is zo het schrijven en 

ontvangen van brieven en pakketten enkele maanden verboden geweest.
228

 

Maar met censuur moest men altijd voorzichtig zijn, zelfs al lijken de meeste 

briefschrijvers zich er niet heel veel van te hebben aangetrokken. Enkelen maakten gebruik 

van codes in brieven, de meesten schreven zo gewoon als mogelijk over het leven in het 

kamp, ook over interne aangelegenheden.
229

 Toch stuurde men, als men kon, clandestiene 

post naar huis. Daarvan wist men zeker dat er geen enkele censuur op werd uitgeoefend en er 

was geen limiet aan hoeveel men kon schrijven. Deze brieven zijn dus meestal langer en soms 

ook openhartiger over het leven in het kamp, al verschilt dit van persoon tot persoon; de mate 

waarin men zelfcensuur toepaste om het thuisfront niet al te ongerust te maken, moet ook niet 

onderschat worden. Er waren verschillende mogelijkheden om brieven het kamp uit te 

smokkelen, veelal met hulp van niet-joodse Nederlanders die werkten in of handel dreven met 

het kamp. Ook waren er bereidwillige marechaussees. Joden die op dienstreis gingen konden 

eveneens brieven meenemen.
230

 

De brieven die uit Westerbork werden verstuurd en in dit onderzoek centraal staan, 

zijn geen zakelijke, maar persoonlijke brieven. Ze zijn in eerste instantie bedoeld als middel 

tot communicatie met intimi, geschreven ter bevestiging van elkaars bestaan, gezondheid en 

affectie. Tegelijkertijd kregen sommige van deze brieven in de loop van het verblijf van de 

schrijver in Westerbork een meer reflectief en getuigend karakter. Aan het eigenlijke doel van 

deze brieven, de directe communicatie tussen vrienden of familie, werd voorbijgegaan voor 

een door de schrijver als hoger beschouwd doel, namelijk het getuigenis afleggen tegenover 

de buitenwereld van wat er in Westerbork gebeurde. Overigens vaak met het bijkomende doel 
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mensen te waarschuwen en in beweging te brengen.
231

 Deze brieven zou ik daarom 

getuigenisbrieven willen noemen. Etty Hillesums brief over het transport van 23 augustus 

1943 is daarvan misschien wel het beste voorbeeld.
232

 

Naast de persoonlijke ‘Westerborkbrief’ en de getuigenisbrief, zijn er ook brieven die 

werden geschreven aan geliefden maar niet werden verstuurd. Volgens Garbarini 

functioneerde het schrijven van deze brieven als het bijhouden van een dagboek. De 

zogenaamde ‘dagboekbrieven’ hielpen de schrijvers hun wortels niet te vergeten en gaven de 

auteur het gevoel nog contact te hebben met hun (vooroorlogse) identiteit en familie.
233

 Om 

die reden beschouw ik de brieven die Mirjam Bolle aan haar verloofde in Palestina schreef en 

de brieven van Hans Bial aan zijn gedeporteerde Hetty als dagboeken.
234

 Die brieven geven 

dus, net als dagboeken, een heel rechtstreekse inzage in de beleving van Westerbork tijdens 

het verblijf aldaar. 

Briefschrijven, net als dagboekschrijven, past in een bredere traditie. Het is een genre 

op zich en heeft zijn eigen conventies. Wat een ‘goede brief’ is, kan men lezen in 

brievenboeken: etiquetteboeken op het gebied van briefschrijven.
235

 Natuurlijk maakten de 

kampingezetenen geen gebruik van een handleiding bij het schrijven van hun brieven, maar 

toch zullen zij zich bewust zijn geweest van de culturele en sociale normen die er bestonden 

over het schrijven van een goede brief. Die waren in Westerbork soms moeilijk vast te 

houden. Dit gold ook voor andere briefschrijvers in moeilijke omstandigheden. Hun brieven, 

                                                 
231

 Vergelijk Walter Zwi Bacharach, Dies sind meine letzten Worte… Briefe aus der Shoah, uit het Hebreeuws 

vertaald door Maurice Tszorf, (Göttingen: Wallstein Verlag 2006) 14. (Duitse vertaling) In deze bundel wordt 

het eerste doel van de brieven, gewone communicatie, enigszins vergeten, of in ieder geval op de achtergrond 

geplaatst, terwijl het getuigende element op het moment van schrijven zelf wordt uitvergroot, 22. 

232
 Hillesum, Nagelaten geschriften, 686-698. Vergelijk bijvoorbeeld de brief van Bob Cahen, Ergens in 

Nederland. Brief uit kamp Westerbork 1 november 1942, geïllustreerd door Leo Kok, (Hooghalen: 

Herinneringscentrum kamp Westerbork 1988). De brief diende ook als waarschuwing, zie de inleiding door Dirk 

Mulder. 

233
 Garbarini, Numbered Days, 17-18. 

234
 Overigens beschouwt Mirjam Levie-Bolle haar brieven ook als dagboek, getuige de ondertitel van de 

gepubliceerde brieven. Bolle, Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier uitziet. Dagboekbrieven uit Amsterdam, 

Westerbork en Bergen Belsen. 

235
 Bijvoorbeeld W. Blom, Hoe schrijf ik mijn brieven?, (Amsterdam: Mulder 193X; oorspronkelijk Hoe schrijf 

ik een brief?, Amsterdam: Bosch 1932), die schrijft voor de gemiddelde Nederlander. Tot aan 1994 zijn er 

nieuwe uitgaven van dit boek verschenen. 



75 
 

bijvoorbeeld brieven van soldaten uit de loopgraven, vertonen dan ook verscheidene 

overeenkomsten met de brieven uit Westerbork.
236

 

Wie schreven deze brieven? In dit onderzoek zijn vijftig briefcollecties onderzocht. 

Met een briefcollectie wordt een verzameling van brieven uit Westerbork bedoeld, geschreven 

aan familie en/of vrienden, gepubliceerd of ongepubliceerd.
237

 Briefcollecties met meerdere 

brieven van dezelfde persoon of familie genoten de voorkeur. Bij elkaar zijn 87 

briefschrijvers onderzocht.
238

 Deze zijn ongeveer gelijk over de seksen verdeeld.
239

 Bijna alle 

leeftijden zijn vertegenwoordigd; de jongste briefschrijver is geboren in 1935, de oudste in 

1869. Meer dan dertig auteurs zijn geboren voor 1900, nog een derde tussen 1900 en 1920, 

met een piek tussen 1900 en 1915, een vijfde na 1920. Brieven van schoolkinderen bleken 

schaars, wat te maken zal hebben met het verbod op schrijven onder de zestien jaar.
240

 

Ongeveer een vijfde van de briefschrijvers is van Duitse afkomst. Meestal gaat het om joden 

die al (ver) voor de oorlog naar Nederland zijn geëmigreerd, niet om personen die ook in het 

vluchtelingenkamp hebben gezeten.
241

 Wat de sociale achtergrond van de auteurs betreft zien 

we een oververtegenwoordiging van midden- en hogere klassen. Een enkele diamantslijper en 
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kleine ambachtsman zijn wel vertegenwoordigd.
242

 Levensbeschouwelijke achtergronden 

variëren eveneens.
243

 Deze zijn niet altijd makkelijk te achterhalen. Veel van de auteurs zullen 

min of meer geassimileerd zijn geweest; in de brieven is weinig sprake van een heel openlijke 

religieuze beleving. 

Lameris schreef niet voor niets dat het postkantoor in het centrum van de 

belangstelling stond. Briefschrijven, en wellicht nog meer het ontvangen van brieven en 

pakketten, betekende heel veel voor de kampingezetenen van Westerbork. ‘Bets waar blijft je 

brief toch?’ vraagt Mania Krell met enige onrust. ‘Als ik die niet tijdig heb, ben ik helemaal 

ongelukkig en uit mijn evenwicht.’
244

 In een eerdere brief schrijft ze ook ‘Je beseft helemaal 

niet, hoe gelukkig elk levensteken van buiten mij maakt.’
245

 Voor pakjes werd in de brieven 

altijd uitvoerig bedankt; meestal was het één van de eerste dingen waar men mee begon. Het 

was niet makkelijk om vanuit Westerbork te schrijven. ‘‘k Wilde dat je me hier even 3 hoog 

zag zitten, tusschen mijn dekens en mijn dozen levensmiddelen, met verdraaide beenen half 

licht en een geroezemoes van al die pakkende en zenuwachtige menschen! Ik kan hier ook 

natuurlijk nooit zoo schrijven als ik zou willen,’ schrijft Lotte Ruth Kan aan haar niet-joodse 

man.
246

 

Maar zodra men in het kamp arriveerde, begon men met schrijven. Het was immers de 

enige manier om contact met buiten te onderhouden, de enige verbinding die men met de 

gewone wereld had. ‘The home they had left behind remained the horizon of all their hopes 

and wishes,’ schrijft historica Christa Hämmerle over de briefschrijvers in de loopgraven, die 

zich in een soortgelijke situatie – afgesloten van thuis in een vreselijke, onwerkelijke 

omgeving – bevonden.
247

 Ook in de Westerborkbrieven probeerden de auteurs een bepaalde 

normalisering te bewerkstelligen, probeerden ze vast te houden aan wat ze kenden, aan wie ze 

waren voordat ze in Westerbork terechtkwamen. ‘In gedachten houd ik altijd gesprekken met 

elkeen van jullie,’ schrijft Meta Loeb bijvoorbeeld, ‘bijvoorbeeld bij mijn werk, (…) Dan 
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merk ik niets van het geroezemoes om me heen.’
248

 Herinneringen werden in brieven 

opgehaald, er werd volop gevraagd naar familie, vrienden en kennissen. Men probeerde nog 

zoveel als mogelijk het leven van thuis als het ware mee te leven. Schrijven leidde af, was een 

manier om even uit de vervreemdende kampwerkelijkheid te komen. ‘Het zou ons erg prettig 

zijn als wij weer eens een briefje van u krijgt [sic] want wij hebben niemand meer die ons 

schrijft’, schrijft Rozette Acohen aan kennissen.
249

 Tegelijkertijd vormden de brieven ook een 

illustratie van de afbraak van dat leven. Auteurs merkten op dat ze niet konden schrijven zoals 

ze zouden willen schrijven. ‘Eigenlijk vond ik deze brief zoo’n sof als geheel, dat ik hem 

liever niet zou wegsturen,’ geeft Hilde Verdoner-Sluizer toe aan haar ondergedoken man.
250

 

Wat stak was dat men zich niet kon houden aan wat normaal was. 

De Westerborkbrief illustreerde deze afbraak, maar inhoud en vorm lieten ook de 

aanpassing aan het Westerborkleven zien. De brieven braken haast alle regels van het 

briefschrijven: blaadjes werden zo vol mogelijk beschreven, brieven hadden geregeld 

meerdere afzenders, en ironisch genoeg was (onbedoelde) herhaling van vragen en 

mededelingen niet ongewoon.
251

 Ook had een brief vaak meerdere geadresseerden. Brieven 

circuleerden onder kennissen. ‘Wij schrijven alleen maar aan jullie,’ schrijft Salomon Gotlib, 

‘laat de anderen de brieven maar lezen.’
252

 Naarmate men langer in Westerbork zat, kregen de 

                                                 
248

 Brief van Meta Loeb-Spiegel, ongedateerd, waarschijnlijk 1943, HCKW, RA 1012, brieven van Familie Loeb 

aan familie. 

249
 Brief van Rozette Acohen van 11 juli 1943, HCKW, RA 1985, brieven van familie Acohen aan de 

voormalige huishoudster, familie W. Lohman-Leijer. Haar moeder Sara schrijft een paar dagen later: ‘Wij 

vinden het erg prettig dat U ons geregeld wil schrijven.’ Brief van 15 juli 1942 van Sara Acohen – Lopes 

Salzedo, HCKW, RA 1985. 

250
 Brief van Hilde Verdoner-Sluizer aan Gerrit Verdoner, medio januari 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 887/888, 

brieven van Hilde Verdoner-Sluizer aan haar ondergedoken man Gerrit Verdoner. 

251
 Voorbeelden van het volschrijven van brieven: Brieven van Hélène Wolff, NIOD, 250i, inv.nr. 889, brieven 

van Abraham en Jeannot Asscher aan moeder en stiefvader, HCKW, RA 1090, en brieven van familie Acohen(-

de la Bella) aan zoon, schoondochter en pasgeboren kleinzoon Tom en aan de ouders van hun schoondochter, 

HCKW, RA 1478. Voorbeelden van brieven met meerdere afzenders: Abraham en Jeannot Asscher, HCKW, RA 

1090 en familie Heymann-Heymans, HCKW, RA 750. Al dan niet bedoelde herhaling van vragen en 

mededelingen: Hilde Verdoner Sluizer, brief medio januari 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 887-888, meerdere keren 

vraagt ze hoe het gaat, brief van Sander de Levie van 13 maart 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 891, brieven van 

familie Levie aan familie thuis, waarin Sander twee keer om keelpastilles vraagt. 

252
 Brief van Salomon Gotlib van 16 oktober 1942, JHM, Doc. 00000984. Ook Judica Mendels liet haar brieven 

circuleren. ‘L.A. Ook deze brief is voor alle 16.’ Brief van Simon Rosenbaum van 11 april 1944 aan Anny van 



78 
 

brieven steeds meer een bepaalde vorm, die het ritme van het kampleven weerspiegelde. 

Velen begonnen hun brief, zoals gezegd, met te constateren dat het vandaag schrijfdag was.
253

 

Daarna volgde meestal een vast repertoire aan thema’s. Men bedankte voor de pakjes, vroeg 

niet zonder enige schroom om nieuwe etenswaar en spullen, waarna men wat vertelde over de 

eigen gezondheid, die van de directe familie, en de hoop of kans die ze hadden om in het 

kamp te blijven.
254

 Men maakte geregeld enkele opmerkingen over transporten, wie ‘weg’ 
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was, i.e. op transport, wie kon blijven.
255

 Het dagelijkse kampleven, werk en vrije tijd, waren 

belangrijke onderwerpen.
256

 Vragen naar buiten, naar hoe vrienden en familie het maakten, 

figureerden in de meeste brieven, waarna men meestal afsloot met de haast dwingende vraag 

‘schrijf je gauw eens terug?’
257

 

Natuurlijk verschilde de inhoud ook per persoon, sommige briefschrijvers waren 

zakelijker, anderen neigden meer naar contemplatie.
258

 Ook trok de ene persoon zich meer aan 

van het gevaar van censuur, of censureerde zichzelf – vooral om de thuisblijvers de ergste 

details te besparen.
259

 In gesmokkelde brieven waren auteurs gemiddeld langer van stof.
260

 De 

kaartjes die kampingezetenen, ten slotte, uit de vertrekkende trein naar buiten gooiden, lijken 

de definitieve afbraak van het gewone leven te belichamen. Alle conventies werden overboord 
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gegooid om dit laatste levensteken naar buiten te krijgen. De familie Levie gooide drie 

kaartjes uit de trein, waarvan ik hier één citeer: 

 

’13-07-’43 

Beste vrienden, 

Heden vertrokken van Westerbork naar onbekende stemming [sic EM], 

denkelijk Riga. 

Vaarwel. God geve, dat wij spoedig weer terug mogen zijn. Vaarwel, de 

hart. groeten van het trio 

Beleefd verzoek ik U deze kaart te willen posten, waarvoor onze dank.’
261

 

 

2.4.4. ‘Achter prikkeldraad’: dagboekschrijven in Westerbork 

Dr. Gabriel Italie, docent klassieke talen, was een dagboekschrijver pur sang. Al voor de 

oorlog hield hij een dagboek bij, een gewoonte die hij ook geruime tijd na de oorlog in stand 

hield.
262

 ‘Achter prikkeldraad’ is de titel die Italie zijn kampdagboek uit Westerbork 

meegaf.
263

 Die titel koos hij niet voor niets. Het leven in Westerbork was fundamenteel anders 

dan het leven dat hij ervoor leidde, en dus ademde zijn dagboek ook die andere sfeer. In 1936 

schrijft hij nog over zijn dagboeken dat ‘die alleen voor mijzelf vermoedelijk enige waarde 

zullen hebben als steun van het geheugen bij het denken aan vervlogen jaren.’
264

 Toch schonk 

hij in 1947 zijn dagboeken aan het RIOD. Hoewel Italie in eerste instantie voor zichzelf had 

geschreven, besefte of erkende hij blijkbaar dat wat hij had meegemaakt ook voor derden 

interessant en wetenswaardig kon zijn.
265

 

Dagboeken worden gewoonlijk beschouwd als teksten waarin een auteur, dicht op de 

gebeurtenissen, zijn persoonlijke ervaringen en beleving opschrijft.
266

 Het is precies om die 
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reden dat historici dagboeken vaak prefereren boven andere egodocumenten zoals memoires, 

waar het gebrekkige geheugen de auteur parten kan spelen.
267

 Hoe nabij is dat gebeuren 

eigenlijk? Historica Victoria Stewart meent terecht dat dagboeken zelden een retrospectief 

element ontberen, zelfs al zit er maar een paar uur tussen het gebeuren en het beschrijven van 

dit gebeuren.
268

 Een dagboekaantekening is een observatie van een bijna onmiddellijke 

ervaring. De schrijver zit gevangen in het moment, kent de afloop nog niet, en geeft zijn of 

haar eerste reactie op de beleefde werkelijkheid. Wat we lezen in dagboeken is een ‘“Ich” 

(…) in seiner augenblicklich erlebten Welt, auf zeiner zeitlich nahezu identischen Ebene von 

Erleben und Schreiben.’
269

 Hoewel dagboeken vaak worden beschouwd als bij uitstek 

persoonlijke documenten met een duidelijk privékarakter, maakt Presser onderscheid ‘tussen 

het externe [dagboek EM], waarin de schrijver waarnemingen, feiten, uiterlijke ervaringen 

noteert, en het intieme, gevuld veelal met bespiegelingen en reacties op die buitenwereld.’
270

 

Een verschil tussen deze twee – theoretische – uitersten betreft het beoogde publiek. Externe 

dagboeken hebben eerder het karakter van een kroniek, en zijn vaak niet alleen bestemd voor 

de ogen van de schrijver. Intieme dagboeken daarentegen staan in dienst van de innerlijke 

wereld van de auteur en zijn of haar beschouwing op die wereld, en zijn meestal niet voor 

andere ogen bestemd. 

Voor de oorlog schreef Gabriel Italie een dagboek over zichzelf voor zichzelf. Hij 

schreef eens in de drie/vier dagen op wat hij had gedaan, meestal ook hoe hij dit ervoer. 

Italie’s dagboekschrijven stond in een brede, Europese traditie.
271

 Na mei 1940 veranderde 

Gabriel Italie’s dagboekschrijven aanzienlijk. De oorlog liet zich in toenemende mate gelden; 
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haast op iedere pagina was hij aanwezig. Ook ging Italie dagelijks schrijven.
272

 Eénmaal in 

Westerbork veranderde zijn dagboek opnieuw, zelfs al bleef het onmiskenbaar het stempel 

van de joodsorthodoxe, intellectuele auteur dragen. Het kreeg steeds minder een privé, en 

meer een publiek karakter. In het kamp werd Italie’s dagboek inderdaad een dagboek dat 

‘achter prikkeldraad’ werd geschreven. Vanaf dat moment duiken in het dagboek thema’s op 

die we ook in andere kampdagboeken (geschreven in Westerbork) tegenkomen. Het zijn 

thema’s die eigen zijn aan (schrijven in) een gedwongen kampsamenleving. 

Kampoverlevende en literatuurwetenschapster Renate Laqueur-Weiss noemt de 

specifieke wereld waarin kampdagboeken werden geschreven de ‘universe 

concentrationnaire’. Dagboekschrijvers in de kampen schreven onder een enorme druk – 

fysiek en psychisch – op een onmenselijke plek waar hun identiteit continu onder vuur lag.
273

 

Dagboeken in kampen hebben dus (gedeeltelijk) een ander karakter dan dagboeken 

geschreven onder ‘gewone’ omstandigheden. Het specifieke karakter van een doorgangskamp 

drukt een tweede stempel op deze dagboeken. 

Allereerst verschilt de inhoud van kampdagboeken van die van gewone dagboeken. 

Bepaalde onderwerpen, eigen aan het kampleven, overheersen de dagboekaantekeningen. Net 

als auteurs van dagboeken geschreven in andere kampen, schrijven ook de auteurs van 

Westerbork veelvuldig over de (eigen) gezondheid, over de (on)toereikendheid van de 

voeding, en over het weer dat van directe invloed was op de levensomstandigheden. 

Beschrijvingen van de omliggende natuur komen eveneens vaak voor. Alleen de dood, die in 

dagboeken uit andere kampen zo’n belangrijke rol speelt, is in de dagboeken uit Westerbork 

minder aanwezig.
274

 Dit wordt door het specifieke karakter van het doorgangskamp verklaard. 

Het transport – de aanloop ernaar toe, de angst om op de lijst te staan, en het vertrek van 

familie en vrienden – is een inherent thema van de dagboeken uit Westerbork. Zelfs in het 

dagboek van Hans Bial, dat geschreven is na de grote transporten, is er telkens nog weer angst 
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voor een mogelijk transport.
275

 Een dagboekaantekening weerspiegelt het dagelijkse ritme van 

het leven in het doorgangs(- en internerings)kamp: men stond op, ging werken, probeerde 

intussen voor zichzelf en zijn of haar directe familie te zorgen, had na het werk wat vrije tijd 

en vulde de rest van de aantekening op met geruchten over mogelijke transporten, over het 

verloop van de oorlog en – afhankelijk van de persoon – in meer of mindere mate 

bespiegelingen van levensbeschouwelijke aard, waarin de absurde kampwerkelijkheid de 

grote constante was.
276

 De ene schrijver is korter van stof dan de andere. Herman Felix 

Oestreicher hield zijn dagboek bij in een zakagenda en had weinig ruimte, waardoor zijn 

dagboekaantekeningen kort en bondig zijn geformuleerd, vaak met veel afkortingen.
277

 

Niet alleen de inhoud van kampdagboeken wijkt af van die van gewone dagboeken. 

Ook de motieven zijn anders dan die van dagboekschrijvers onder normale 

omstandigheden.
278

 De eerste behoefte leek vooral een verlangen naar communicatie te zijn, 

op te schrijven wat hem of haar voor uitzonderlijks overkwam, niet alleen voor zichzelf, maar 

ook voor anderen. Schrijven over de eigen ervaringen had daarbij meteen het bijkomende 

effect van een ontsnappen aan de werkelijkheid van het kamp: schrijven als coping 

strategy.
279

 ‘’Dag jongen, ik móést even mijn hart bij je uitstorten. Ik heb je troost hard nodig, 

jongetje,’ schrijft Mirjam Bolle bijvoorbeeld.
280

 Hieruit kan overigens niet worden afgeleid 

dat dit schrijven altijd (identiteit) versterkend of positief werkte. Het kon de schrijver ook 

doen beseffen hoe ver hij of zij al was afgegleden, zoals uit de eerlijke woorden van Gabriel 
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Italie blijkt: ‘De ziekte van de kinderen deprimeert mij. Ik kan weinig verdragen, heb neiging 

tot huilen en voel in ’t algemeen de druk van de omstandigheden zeer sterk.’
281

 Schrijven was, 

zo meent Laqueur-Weiss, vooral ook een vorm van verzet tegen de menselijke degradatie die 

de kampen voor veel auteurs belichaamde. Dat auteurs, ondanks het verbod op schrijven, in 

Westerbork een dagboek bijhielden, kan als uiting van dit verzet worden gezien.
282

 

Kampdagboeken zijn ook zelden louter introspectief. Esther Captain schrijft over de 

dagboeken van geïnterneerden in Nederlands-Indië dat zij zich bevinden tussen ‘persoonlijke 

ontboezeming en publieke expressie.’
283

 De schrijvers van kampdagboeken schreven niet 

alleen voor zichzelf, maar hadden vaak een bepaald publiek in het achterhoofd. Ze 

beschouwden hun schrijven geregeld als een getuigen van wat er met hen (en de andere 

gevangenen) gebeurde: het dagboek als getuigenis. Auteurs voelden het als een verplichting 

om te schrijven, zij waren als het ware een spreekbuis voor de andere gevangenen tegenover 

de (onwetende) buitenwereld. Niet toevallig begonnen zeven van de acht dagboekschrijvers 

pas in de oorlog of in Westerbork met het bijhouden van hun dagboek. Mirjam Bolle begon 

haar brievendagboek aan verloofde Leo in Palestina om hem aan de hand daarvan later alles 

uitvoerig te kunnen vertellen. Hans Bial schreef op eenzelfde manier aan zijn gedeporteerde 

Hetty.
284

 ‘Ik ga erheen, moet als kroniekschrijver zien, niet wàt er gebeurt, maar hoé het 

gebeurt,’ schrijft Philip Mechanicus over de revue in Westerbork.
285

 Willem Willing stuurde 

zijn dagboekje naar zijn dochter op in de hoop dat zij het later zou uitgeven.
286
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Hoewel het verboden was in Westerbork een dagboek bij te houden, werd dit in de 

praktijk oogluikend toegestaan. De voornaamste problemen die de dagboekschrijver 

tegenkwam, waren van andere aard. Aan pen en papier was bijvoorbeeld niet altijd even 

makkelijk te komen; men was afhankelijk van vrienden en familie buiten het kamp, of had 

zelf al schrijfgerei meegenomen. Praktisch gezien was het ook moeilijk om te schrijven in een 

overvolle barak, ‘Ofschoon ik niet de rust kan vinden je te schrijven en het bovendien erg 

moeilijk is op de tweede verdieping van een bed met je hoofd voorover om niet tegen de 

derde verdieping te stoten, te schrijven, wil ik toch even troost bij jou zoeken en je ‘even’ 

vertellen hoe we hier in W’bork beland zijn,’ schrijft Mirjam Bolle.
287

 Het was sowieso 

moeilijk te beschrijven wat voor dingen ze in Westerbork meemaakte. Na een transportnacht 

schrijft ze: ‘het leitmotiv van dit alles is: ik kan het je niet beschrijven.’
288

 

In dit onderzoek zijn acht dagboeken onderzocht van zeven mannen en één vrouw. 

Hoewel mensen de neiging hebben tijdens roerige tijden, zoals oorlogen en revoluties, meer te 

gaan schrijven over de eigen wederwaardigheden, blijft dagboekschrijven iets dat 

voorbehouden is aan een kleine groep mensen. Dit zijn meestal mensen die al enige ervaring 

en vaardigheid met de pen hebben, niet zelden vanwege hun beroep.
289

 De dagboekschrijvers 
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in dit onderzoek passen naadloos in dit beeld: zo waren Philip Mechanicus en Willem Willing 

voor hun internering werkzaam als journalist.
290

 Alle dagboekschrijvers op één na zijn 

afkomstig uit de midden tot hogere klassen.
291

 Gabriel Italie werkte als leraar klassieke talen, 

in de oorlog ook op het Joods lyceum in Den Haag, Hermann Felix Oestreicher was arts, Hans 

Bial de zoon van een arts.
292

 De enige vrouw had HBS gevolgd, daarna een 

secretaresseopleiding, waarna ze bij het Comité voor Joodse Vluchtelingen kwam te 

werken.
293

 Drie van de auteurs hebben een Duits-joodse achtergrond; twee schrijven ook in 

het Duits, één zat ook al in het vluchtelingenkamp, de anderen kwamen later naar 

Westerbork.
294

 De levensbeschouwelijke achtergrond is redelijk gevarieerd: Mirjam Bolle 

was zioniste en joodsorthodox, Gabriel Italie beschouwde zichzelf als orthodox-gelovig, ook 

Simon Magnus kwam uit een gelovig en praktiserend nest.
295

 De andere dagboekschrijvers 

zijn in meer of mindere mate geassimileerde joden te noemen.
296

 De leeftijden van de auteurs 

variëren van 18 jaar tot midden vijftig.
297

 Van de dagboekschrijvers kwamen er drie in 

                                                                                                                                                         
netnaoorlogs verslag en als zodanig is behandeld. Dagboek van Renate Kamp van net na de oorlog, JHM, Doc. 

00007911. De dagboeken die hier zijn behandeld, zijn wel de meest omvangrijke die de onderzoeker ter 

beschikking stonden. Zo mogelijk zijn de dagboeken in originele staat in ieder geval bekeken en/of geraadpleegd 

in de archieven van het NIOD, het HCKW,en het JHM. Van verschillende dagboeken zijn inmiddels goed 

(geannoteerde) uitgaven verschenen. 
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Bergen-Belsen terecht, twee in Theresienstadt, twee gingen naar Auschwitz en één werd in 

Westerbork bevrijd.
298

 Alleen Mirjam Bolle en Hans Bial overleefden uiteindelijk de oorlog. 

 

2.4.5. ‘Ik zal mijn best doen alles zo kort en reëel mogelijk weer te geven:’ herinneringen 

 aan Westerbork 

‘Drie ellendige jaren liggen achter me,’ schrijft Jetta Leget-Lezer in haar naoorlogse 

memoires ‘jaren waaraan de herinnering misschien wel slijten zal, maar die ik nooit vergeten 

kan.’ Jetta begon haar memoires op de dag dat de wereldvrede werd verklaard. Ze schrijft in 

nagedachtenis aan haar moeder, eigenlijk aan haar hele familie, die allemaal in Auschwitz 

waren vermoord. De nazi’s hadden haar ontnomen wat haar ‘het liefste en dierbaarste’ was. 

Ze schrijft: ‘Ik zal mijn best doen alles zo kort en reëel mogelijk weer te geven.’
299

 Dan keert 

ze terug naar de oorlog, stapt ze terug de herinnering in. 

Het grootste verschil tussen memoires en eerder besproken egodocumenten is het 

tijdstip van schrijven. Waar bij dagboeken en brieven tussen ervaring en opschrijven van een 

minimaal tijdsverloop sprake is, worden memoires juist gekenmerkt door dit tijdsverloop. 

Presser sprak al over ‘achteraf opgestelde herinneringen’ in zijn voorwoord tot Mechanicus’ 

dagboek, dat hij juist prees om zijn onmiddellijkheid. Herinneringen berusten ‘altoos op 

herwaardering’, blijken ‘gestroomlijnd’ van ‘later weten, later begrijpen’ en ook is er de 

neiging in het opschrijven van de eigen herinneringen in het verhaal een bepaalde 

‘levenseenheid met haar onmisbare coherentie’ te ontdekken.
300

 Herinneringen zijn ook niet te 

controleren; ze komen als vanzelf op, vaak incompleet of veranderd. ‘De herinnering is als 

een hond die gaat liggen waar hij wil’, schrijft psycholoog Douwe Draaisma.
301

 Mensen 

herinneren zich telkens opnieuw, herinneringen zijn niet statisch. ‘In de herinnering verschijnt 

daardoor niet alleen iets van je vroegere zelf in het heden, maar komt omgekeerd ook iets van 

je gevoelens en gedachten van dit moment in de herinnering terecht,’ schrijft Draaisma.
302

 

Zelfs kan het zijn dat eenzelfde gebeurtenis afhankelijk van de stemming verschillend kan 

aanvoelen. Als herinneringen op papier gezet gaan worden, is het soms de vraag wat het 
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motief nu is. Herinneringen lijken soms eerder met de schrijver aan het werk te gaan in plaats 

van vice versa. Draaisma merkt, als Presser, op, ‘dat herinneringen zich ordenen in thema’s, 

motieven, verhaallijnen. Ze komen gaandeweg in het gelid van een ontwikkeling te staan.’
303

 

Hoe betrouwbaar is deze bron als (onbedoelde) onwaarheden en vervormingen zo 

makkelijk voorkomen? Historicus Hugo Rölings idee hierover is mijns inziens inzichtrijk: 

‘iedere voorstelling (…) vastgelegd op een bepaald moment in bepaalde omstandigheden 

maakt die voorstelling een historisch feit van mogelijk belang,’ ongeacht de waarheid als 

zodanig dus.
304

 Het onderscheid tussen feit en fictie is geen hard onderscheid. Deze 

ambiguïteit hoort bij de bron. Memoires zijn teksten waarin individuen schrijven over hun 

verleden vanuit het perspectief van het heden, waarin zij tegelijkertijd proberen wijs te 

worden van dat verleden in samenhang met het heden.
305

 Inconsequenties vanwege het 

menselijke, gebrekkige geheugen glippen er altijd in, wat overigens nog iets anders is dan het 

bewust vervalsen van zaken. Met betrekking tot herinneringen aan de Holocaust speelt 

bovendien de al eerder kort aangestipte kwestie van de invloed van trauma’s op het geheugen. 

Een getraumatiseerd geheugen zou anders werken dan een gewoon geheugen, wat van invloed 

is op de manier waarop men over (traumatische) gebeurtenissen schrijft.
306

 Het is echter de 

vraag in hoeverre Westerbork na de oorlog als een trauma werd ervaren. Die vraag is moeilijk 
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te beantwoorden. De meeste auteurs zijn in meerdere, zwaardere kampen geweest, die 

waarschijnlijk meer hebben bijgedragen tot eventuele trauma’s en traumatische ervaringen 

dan Westerbork zelf. 

Voor Jetta Leget-Lezer was het opschrijven van haar herinneringen een eerste stap die 

ze zette in haar nieuwe, naoorlogse leven. Dat is de reden waarom literatuurwetenschapster 

Zoë Waxman stelt dat het opschrijven van wat er was gebeurd een identiteitsvormend element 

in zich droeg. De getuigenissen – in Waxmans woorden – laten zien in hoeverre voormalige 

gevangenen door de kampen waren afgesneden van hun vooroorlogse identiteiten, en geven 

aan – omdat men schreef – dat het zeer belangrijk was een gedeelte van dit verleden, van die 

identiteit weer terug te vinden. ‘For many, it was the desire to bear witness, and hence the 

post-war memoir became a vehicle for the resurrection of identity.’
307

 Jozef Vos schrijft hoe 

men ten aanzien van wat hij als Holocaustliteratuur aanduidt – waar memoires onder vallen –

kan spreken van ‘verwerking als vormgeving van de herinnering.’
308

 

Herinneringen aan Westerbork zijn echter niet alleen persoonlijke herinneringen. Het 

identiteitsvormende element in memoires is niet los te zien van de bredere maatschappelijke 

context, van de – dwingende – collectieve herinnering aan de oorlog en vervolging, zoals die 

zich ontwikkelde. Historicus Volker Depkat schrijft: ‘Autobiographisches Schreiben bedeutet 

zweierlei: einerseits das retrospektive Ausdeuten des eigenen Lebens, (…); andererseits die 

Suche nach einer sozial akzeptierten Form, die diesen Lebenszusammenhang narrativ 

organisiert.’
309

 Overlevenden zoeken – bewust, maar vaker onbewust – naar een sociaal 

geaccepteerde vorm waarin zij hun beladen herinneringen kunnen opschrijven; dit geldt ook 

voor oudkampingezetenen van Westerbork. Welke sociaal geaccepteerde vorm dit is, hangt af 

van de maatschappelijke context, waarbij bepaalde herinneringen meer geaccepteerd zijn dan 

andere, zelfs dominant worden.
310

 

                                                 
307

 Waxman, Writing the Holocaust, 4-5. Zie ook Reading, The Social Inheritance, 54-55, ‘The loss of self and 

relationships as part of many survivor’s experiences is an important part of their writing, with the writing then 

acting as part of the restitution and reconnecting process necessary to rebuilding the shattered self in the post-

Holocaust world.’ 

308
 Vos, Het doorgestreepte, 31. 

309
 Depkat, ‘Autobiographie’, 443. 

310
 Ook Waxman toont aan hoe de collectieve herinnering vormt geeft aan persoonlijke herinneringen en de 

belangrijke rol van de ‘getuige’ hierin. Zie Waxman, Writing the Holocaust, hoofdstuk 5 ‘Writing the Ineffable: 

The Representation of Testimony’, 152-185. 



90 
 

In veel studies naar memoires over de oorlog wordt onderscheid gemaakt tussen 

vroege en late herinneringen.
311

 Vroege memoires zijn memoires die in de eerste jaren na de 

oorlog werden geschreven. Late memoires zijn memoires die vanaf ongeveer 1960 tot stand 

kwamen, toen het beeld van de oorlog steeds meer ging kantelen. Jozef Vos maakt nog een 

ander onderscheid, namelijk tussen herinneringen die louter betrekking hebben op de oorlog 

en herinneringen die, als een autobiografie, zijn ingebed in de meer omvattende 

levensgeschiedenis van de auteur.
312

 Voor Westerbork kan gesteld worden dat vroege 

memoires eigenlijk alleen over de periode van de oorlog handelen, terwijl latere memoires 

vaker een levensgeschiedenis van de auteur vormen, waarin de jeugd uitvoeriger wordt 

beschreven dan het leven na de oorlog. Interessant is hoe deze verschuiving zelfs in één 

persoon zichtbaar is. Siegfried van den Bergh schreef in 1945 over zijn directe 

oorlogsbelevenissen. Dertig jaar later had hij deze ingebed in een geschiedenis van zijn jeugd, 

waarbij hij het hoofdstuk over Westerbork gedeeltelijk had herzien.
313

 

Naast vroege en late memoires bestaat er echter nog een derde categorie, namelijk 

herinneringen die al ín de oorlog zijn opgeschreven. Soms kwamen deze veelal persoonlijke 

verslagen tot stand in gevangenschap, soms in vrijheid, maar allen zónder kennis van de 

afloop van de oorlog.
314

 In totaal zijn er van 112 auteurs memoires, herinneringen, en 

persoonlijke verslagen onderzocht, waarvan er elf in de oorlog zijn geschreven, 43 in de 

periode 1945-1950 en 79 in de periode 1960-2010. Als een auteur meerdere keren schreef, of 

wanneer memoires later werden uitgegeven zijn alle versies meegenomen en vergeleken.
315
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De elf in de oorlog geschreven memoires zijn dus vooral te onderscheiden van de 

naoorlogse herinneringen door het verschil in kennis over de afloop van de oorlog. Het zijn 

over het algemeen meer persoonlijke verslagen dan (coherente) herinneringen. De auteurs 

probeerden een eerste beeld te schetsen van het kamp. Vaak dienden de verslagen als directe 

waarschuwing – men hoopte nog anderen te kunnen behoeden voor transport en/of andere 

Nederlanders in beweging te brengen om verzet te bieden – over wat er in Westerbork 

plaatsvond. In ‘Joodsche Belevenissen 1942’ schrijft de auteur bijvoorbeeld: 

‘WESTERBORK: voor eenige jaren onbekend, thans de vrees van het geheele Nederlandsche 

Jodendom. (…) Ik wil trachten U hiervan een klein beeld te geven.’
316

 De verslagen zijn goed 

te vergelijken met de eerder beschreven getuigenisbrieven. Auteurs schreven in Westerbork 

zelf, maar ook vanuit de onderduik, of in vrijheid in Palestina.
317

 Deze eerste egodocumenten 

zijn op één na door mannen geschreven, waarvan zeven van Duits-joodse afkomst. Drie van 

de verslagen is van anonieme signatuur. Van de auteurs kan verder gezegd worden dat ze over 

het algemeen goed gesperrd waren, en van goede komaf lijken te zijn: het zijn mensen die 

gewend zijn te schrijven.
318

 Het feit dat de auteurs van deze verslagen nog geen definitieve 

kennis hadden over het lot van de gedeporteerde joden, geeft ze een ander aanzien dan de 

                                                                                                                                                         
geteld als één egodocument. Tussen vroege en late memoires van eenzelfde persoon kan soms meer verschil 
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vrouwen van wie de man in Palestina was. De uitwisseling zou plaatsvinden via Bergen-Belsen. De lijst van 

3000 kromp uiteindelijk tot enkele honderden die daadwerkelijk vanuit Bergen-Belsen in Palestina 

terechtkwamen. Zie Presser, Ondergang, tweede helft, 43-49. 

318
 Een arts, zeer waarschijnlijk Sally de Jong, schreef bijvoorbeeld ‘De ondergang van het Nederlandse 

Jodendom’, NIOD, 250i, inv.nr. 493. Werner Stertzenbach was als politiek activist gewend te schrijven. Van drie 

van de elf van de schrijvers is de identiteit niet bekend, de andere auteurs zijn respectievelijk in 1873, 1900 (twee 

maal), 1906, 1909, 1914 en 1921 geboren. De Schülerkreis-auteurs zullen tieners en jongvolwassenen zijn 

geweest. 
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eerste generatie van memoires.
319

 Dit is bijvoorbeeld goed te zien in de twee verslagen die 

Herbert Kruskal schreef. Het eerste schreef hij in zijn moedertaal Duits bij aankomst in Tel 

Aviv in de zomer van 1944, nog voordat hij van de gaskamers wist. Het tweede schreef hij in 

het Engels in januari en juni 1945. Waar hij in zijn eerste verslag de misdaden zeker niet 

kleiner maakte dan ze waren, zien we in het tweede verslag dat hij nog emotioneler is en 

termen als ‘barbaars’ en ‘hel’ gebruikte.
320

 Eén egodocument in de oorlog geschreven heeft 

een wat bijzondere status, namelijk de Schülerkreischronik. De zionistische jeugdorganisatie 

Schülerkreis in Westerbork liet haar leden van iedere bijeenkomst zogenaamde protocollen 

opstellen, die in de Chronik werden gebundeld. Samen leverde dit de gezamenlijke memoires 

van de Schülerkreis op.
321

 

Daarnaast zijn 43 vroege memoires geanalyseerd. Van deze memoires is het grootste 

gedeelte in de eerste jaren na de oorlog op papier gezet.
322

 De enkele memoires uit de jaren 

vijftig heb ik ook meegeteld, omdat deze over het algemeen qua stijl, vorm en inhoud nog bij 

deze eerste golf horen. Hoewel de meeste van de hier besproken memoires vanuit een eigen 

behoefte werden geschreven, zijn er ook enkele die tot stand zijn gekomen als gevolg van een 

oproep van verschillende instanties. Het RIOD verzamelde zoals bekend egodocumenten, 

maar ook een instelling als de Wiener Library begon al vroeg met het verzamelen van 
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 Al zijn ook daar enkele heel vroege memoires te vinden, waarin de auteur nog geen kennis heeft van de 

vernietigingskampen, welke daardoor geregeld een hoopvollere strekking hebben. Bijvoorbeeld Betsy Vromen-

Snapper, herinneringen, NIOD, 250 i, inv.nr. 515, of Sally Meijer, ‘Kamp Westerbork, 17 april 1945’, HCKW, 

RA 1693. 

320
 Herbert Kruskal, ‘Westerbork – Bergen Belsen’, Tel Aviv, 1944, en ‘Two years behind barbed wire. Factual 

report of a Dutchman describing his experience under the German Oppression’, Jerusalem, januari en juni 1945, 

NIOD, 250i, inv.nr. 509. 

321
 Leider Leo Blumensohn had al deze Protokolle in bewaring en nam deze ook mee toen hij op 18 januari 1944 

op transport naar Theresienstadt werd gezet. De Chronik zoals hij nu is overgeleverd is voor een gedeelte al snel 

na Leo’s vertrek uit Westerbork uit de herinnering opgetekend door één van de leden van de organisatie, Fritz 

Buchhalter. Een deel van de originele Chronik is echter toch overgeleverd; sommige leden bleven tot aan de 

bevrijding in het kamp en hun Protokolle zijn dus niet verloren gegaan. Fritz Buchhalter voegde in 1947 nog een 

zelf geschreven ‘Rückblick’ toe. Schülerkreischronik, 1940-1946, HCKW, RA 1526. Zie ook Hannelore 

Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, 1990, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 60. De Chronik zoals hij nu 

is, lijkt gedateerd te kunnen worden op 20 juni 1944 (datum van de laatste bijdrage). Eerdere bijdragen zijn niet 

gedateerd, al worden altijd de namen van diegenen die een stuk, Protokol, (gezamenlijk) schreven, genoemd.  

322
 Op twee na zijn alle herinneringen geschreven tussen 1945 en 1950. Elf zijn ongedateerd, maar zijn tot stand 

gekomen in de verzamelfase –van verklaringen en egodocumenten- van het RIOD, die ook vooral plaatsvond in 

de eerste vijf jaar na de oorlog. 
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ooggetuigenissen.
323

 Van deze memoires zijn er maar elf van de hand van een vrouw. In 

hoeverre dit representatief is voor man/vrouw-verhoudingen, is hier niet onderzocht. 

Onderzoek naar Belgische egodocumenten suggereert dat (individuele) vrouwen minder 

publiceerden.
324

 In vergelijking met het corpus brieven ligt de gemiddelde leeftijd van de 

naoorlogse auteurs een stuk lager. Er zijn veel dertigers en veertigers onder de auteurs, met 

vooral uitschieters naar beneden. Dit zal te maken hebben met de overlevingskansen, die voor 

jonge(re) volwassenen aanzienlijk groter waren dan voor ouderen en kinderen.
325

 Ook Van 

den Berghe constateerde voor zijn steekproef dat het overgrote deel van de mensen bij 

internering jonger dan veertig jaar was.
326

 Veel van de auteurs van vroege memoires hadden 

bovendien vaak goede en/of belangrijke posities in de kampsamenleving.
327

 

‘De vermenging van objectiverende beschrijving en persoonlijk gekleurd verslag, van 

onderzoek, essay en verhaal,’ in de woorden van Jacq Vogelaar, is wellicht kenmerkend te 

noemen voor deze eerste generatie van memoires en herinneringen; net als voor de verslagen 

nog in de oorlog geschreven.
328

 De verslagen vertonen aanzienlijk variatie. Er zijn een aantal 
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 Enkele verslagen werden ook op verzoek van het RIOD geschreven. Voor wat betreft de geschiedenis van de 

Wiener Library zie: http://www.wienerlibrary.co.uk/ Enkele egodocumenten in dit onderzoek zijn onderdeel van 

de collectie van de Wiener Library. In 1956 begon de Wiener Library met een vijfjaar durend project waarin 

getuigenissen en interviews werden verzameld. Waarschijnlijk is toen het verslag van Herman Schliesser tot 

stand gekomen. 

324
 Zie Van den Berghe, Getuigen, http://www.serendib.be/boeken/getuigen.htm#_edn39, voetnoot 39, bij Deel 

1, ‘Verantwoording’.  

325
 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 765, waar De Jong schrijft hoe ouderen, kinderen en moeders van 

jonge kinderen bij aankomst te Auschwitz werden gescheiden van de rest om onmiddellijk te worden vergast. 

Presser, Ondergang, cijfers, 410-413, over de selectie bij aankomst, 414. 

326
 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 114. 

327
 Bijvoorbeeld Hans Ottenstein, de leider van de Antragstelle, Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, 

inv.nr. 510, NIOD, 250i, inv.nr. 510, en Kurt Schlesinger, de Oberdienstleiter, Kurt Schlesinger, ‘Gegensaetze 

zwischen deutschsprachlichen und hollaendischen Juden’ en ‘Persoenlicher Bericht ueber die Organisation des 

Lagers Westerbork und die Gesichtspunkte, aus denen sie entstanden ist’, gedateerd 15 juni 1946, NIOD, 250i, 

inv.nr. 511; 250d, inv.nr. 828. Dit hing ook geregeld samen met hun Duits-joodse achtergrond; van de 41 auteurs 

waren er 19 van buitenlandse, meest Duitse afkomst, (Barry Spanjaard, hoewel geboren in de VS, niet 

meegerekend, omdat hij opgroeide in Nederland met Nederlandse ouders). 

328
 Jacq Vogelaar, Over kampliteratuur, (Amsterdam: De Bezige Bij 2006) 13. Zie ook Horowitz, ‘Holocaust 

Literature’, online encyclopedia, ‘Capturing both individual and collective experiences, narrating events from a 

subjective and of necessity limited standpoint, memoirs about the Holocaust occupy a space between imaginative 

literature and history.’ ‘Like diaries and chronicles written during the war, early memoirs offer a sense of the 

diversity of Jewish life and Jewish responses to the German onslaught as well as the ethnic, religious, and 

http://www.wienerlibrary.co.uk/
http://www.serendib.be/boeken/getuigen.htm#_edn39
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heel objectiverende, zakelijke en historiserende verslagen. Zo deelde Israel Taubes zijn 

verslag in hoofdstukken in.
329

 Daarnaast staan heel persoonlijke verhalen van de eigen 

lotgevallen en die van de familie, zoals dat van Gertrud Hanemann-Kelemen.
330

 Een 

objectiverende wijze van schrijven gaat geregeld samen met zeer emotionele uitingen, van 

woede en ook van verlangen naar wraak. De inhoud beperkt zich in haast alle gevallen tot de 

oorlog, waarbij de gebeurtenissen meestal chronologisch verteld worden, ook als het in een 

meer literaire vorm is verwoord. 

In deze vroege memoires zien we hoe er een vast stramien aan thema’s ontstond, die in 

de loop der tijd niet veel veranderden. Het transport staat centraal, daarnaast de initiatie in de 

kampwereld en het bevreemdende leven aldaar. Op deze thema’s zal in de te volgen 

hoofdstukken dieper worden ingegaan. Westerbork was niet het enige kamp waar velen van 

de schrijvers waren geweest en wordt dus vaak beschreven náást andere kampen. Deze andere 

kampen, vaak zwaarder om te verblijven dan Westerbork, krijgen méér, of tenminste even 

veel ruimte, ondanks het feit dat men er vaak minder lang was geweest. In vroege memoires 

heeft de motivatie om te schrijven ten slotte meerdere achtergronden; het willen getuigen van 

wat er is gebeurd wordt vaak aangevuld met een roep om gerechtelijke vergelding.
331

 

Een belangrijk verschil tussen vroege en late memoires is de toenemende verschuiving 

van de leeftijd van de auteurs. Van de 79 late memoires in dit onderzoek zijn er 36 geschreven 

door overlevenden die in of na 1925 waren geboren. Dit geldt vooral voor memoires die vanaf 

de jaren negentig verschenen. Het kamp is in late memoires meer en meer de plaats waar de 

identiteit van de auteur mede gevormd werd. Het waren steeds vaker ook de kínderen van Alte 

Kampinsasse, die gingen schrijven. De herinnering verjongde. Deels heeft dit te maken met 

de eerder besproken emancipatie van het kind in de oorlog en de veranderde maatschappelijke 

context. Een andere verklaring voor het steeds grotere aandeel van kindoverlevenden onder 

memoiresschrijvers ligt in de zogenaamde reminiscentiehobbel. Deze geeft aan van welke 

periode uit ons leven wij ons het meest herinneren. Dit blijken unaniem de jaren tussen ons 
                                                                                                                                                         
political differences among the Jews caught in the genocidal web. They frequently focus on the details of 

everyday life under radically abnormal circumstances.’ Horowitz heeft het vooral over memoires van vrouwen. 

329
 Israël Taubes, ‘The persecution of the Jews in Holland 1940-1945’, 1945, NIOD, 250i, inv.nr. 514. 

330
 Gertrude Hanemann-Kelemen, herinneringen aan Westerbork en Bergen Belsen, Amsterdam, Westerbork I en 

II en Bergen Belsen, 1945, NIOD, 250d, inv.nr. 780. 

331
 Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 509, ‘The value of my factual report at the 

present lies in the hope that whilst newspaper reports may soon be forgotten, the personal tragedy here reported 

[and] might outlive the present time, might help to bring to justice those criminals who had prepetrated these 

crimes.’ Vergelijk Siertsema, ‘Kampgetuigenissen, herinnering in teksten’, 114. 
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vijftiende en vijfentwintigste levensjaar te zijn. Vooral bij oudere mensen doet dit fenomeen 

van de reminiscentiehobbel zich voor.
332

 Voormalige kinderen en tieners gingen dus schrijven 

op het moment – bij het naderen van de pensioenleeftijd – dat hun herinneringen aan de 

oorlog en direct daarna in alle hevigheid weer opkwamen. Ook kwamen niet langer slechts 

prominenten aan het woord. Wel bleven het vooral diegenen die voor kortere of langere tijd 

waren vrijgesteld van transport, de min of meer geprivilegieerde gevangenen, die schreven, en 

vooral mensen uit de midden- en hogere klasse. Veel auteurs zijn ook van Duits-joodse 

afkomst.
333

 Verder valt op dat de verhouding man/vrouw bijna gelijk is in de selectie. Het 

grootste deel van de memoires verscheen na 1980, met een piek in de jaren negentig. Bijna de 

helft van de hier onderzochte memoires werd na 1990 geschreven.
334

 Hoewel er nooit een 

totale stilte is geweest, lijken de jaren vijftig en zestig relatief rustig te zijn geweest. 

Late memoires zijn geschreven in een sterk veranderde maatschappelijke context. 

Overlevenden kregen weliswaar steeds meer ruimte om hun verhaal te vertellen, maar in 

hoeverre was die ruimte er werkelijk? De herinneringen aan Westerbork werden, zeker in het 

publieke debat, steeds verder gecanoniseerd en verengd tot een paar bepalende – dominante – 

beelden met maar enkele hoofdrolspelers.
335

 De vraag is wat hiervan de invloed op het 

schrijven was. De tegenwoordige centraliteit van Auschwitz in de jodenvervolging leidde er 

bijvoorbeeld toe dat er in verscheidene memoires relatief weinig ruimte meer was voor kamp 

Westerbork in vergelijking met het vernietigingskamp.
336

 Motieven om te schrijven 
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 Draaisma, De heimweefabriek, 75 en Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, 206-209, 

229-232, 257-258. 

333
 Van de 67 auteurs hebben 23 een Duitse achtergrond. 

334
 Er werden in 1960-1969 2 memoires geschreven, 1970-1979, 5, 1980-1989, 17, 1990-1999, 32 en 2000-2009, 

23. De verhouding gepubliceerd/ongepubliceerd is ongeveer gelijk. 

335
 Waxman schrijft hoe de ‘post-war production of the concept ‘the Holocaust’ to describe survivors’ 

experiences and the adoption of the post-war identity of the survivor as witness acted as organizational 

frameworks for survivors’ experiences, enabling personal experiences of suffering to be viewed as essential 

components of a collective historical event.’ Waxman, Writing the Holocaust, 5. 

336
 Waxman, Writing the Holocaust, 165. In het tweede boek dat Fred Schwarz over zijn oorlogsjaren schreef in 

het Duits, begint hij met zijn aankomst in Auschwitz, in tegenstelling tot het Nederlandse boek. In een interview 

met de onderzoeker zegt hij hierover: ‘dat in Auschwitz beginnen dat is, was een noviteit, inderdaad. Dat ik 

dacht, dit moet je eigenlijk, daar moet je eigenlijk mee beginnen, want daar moet iedereen, daar moet iedereen… 

Toen was ik misschien ook nog ja, eh, nog meer onder de indruk van wat werkelijk gebeurd is. Ik weet het niet. 

Maar ik had ineens het gevoel… of misschien was het ook zo dat ik al wat lezingen gehouden had en zo en dat 

en dat dan gebleken was… Ik begin ook elke lezing, behalve met hele kleine kinderen, eh, begin elke lezing ook 

inderdaad met dat stukje. (…).’ Interview 3 maart 2008. Fred Schwarz, Treinen op dood spoor, (Amsterdam: De 



96 
 

verschillen in late memoires niet veel met die in vroege. Men wilde, moest zelfs, getuigen, 

zodat de buitenwereld kon zien wat er was gebeurd. In late memoires schreven auteurs vaak 

specifiek voor de jongere generaties, in eerste instantie voor de eigen kinderen en 

kleinkinderen. Ook wilde men een tegenwicht kunnen bieden tegen Holocaustontkenners en 

neonazi’s. 

Veel late memoires volgen – net als de vroege memoires – een vast patroon: een 

beschrijving, vaak idealisering van de jeugd voor de oorlog, wordt gevolgd door verschillende 

breukmomenten, allereerst het begin van de oorlog, dan de maatregelen tegen de joden, 

waarna de kampen in beeld komen en de gang hierdoor wordt beschreven.
337

 De terugkeer, 

vaak niet heel aangenaam, wordt beschreven, waarna de auteur nog een kort woord besteedt 

aan het verdere leven. Tegelijkertijd verschijnen er tegenwoordig veel meer memoires dan 

ooit van heel verschillende mensen; ghostwriters helpen diegenen die zelf niet kunnen of 

willen schrijven. Ook worden gezamenlijke egodocumenten uitgebracht, bundels en 

egodocumenten met verschillende bronnen door elkaar. Ongepubliceerde egodocumenten 

volgen de gepubliceerde in opzet, wellicht omdat men meent dat een getuigenis er zo hóórt uit 

te zien – de sociaal geaccepteerde herinneringsvorm. Het is niet ongewoon aan 

bronverwijzing te doen, wellicht om de getuigenis meer kracht bij te zetten door het aanhalen 

van autoriteiten als Presser, de Jong en Mechanicus. Al deze overlevenden worden vanuit 

verschillende instanties gestimuleerd hun verhaal te vertellen, zoals het Herinneringscentrum 

kamp Westerbork. Ook grootschalige interviewprojecten, zoals het Spielberg-project, ten 

slotte, zetten mensen aan tot schrijven.
338

 

                                                                                                                                                         
Bataafsche Leeuw 1995). Fred Schwarz, Züge auf falschem Gleis, (Wien: Verlag der Apfel 1996), vertaling van 

Treinen op dood spoor. 

337
 Het lijkt alsof de collectivering van de vervolgingsherinnering er voor heeft gezorgd dat er minder variëteit in 

memoires is. Tegelijkertijd verschijnen er nog altijd memoires in allerlei vormen, zoals brieven aan 

herinneringscentra en archieven, korte, thematische verslagen of verslagen die alleen handelen over de oorlog. 

338
 Lies Polak dankt Steven Spielberg in haar voorwoord, dat hij haar man heeft doen spreken, Auerbach-Polak, 

e.a., Bewogen stilte, 8. Rosa Doery-Hartz en Ab Caransa gingen schrijven deels naar aanleiding van vragen van 

het HCKW, net als enkele andere kinderen. Rosa Doery-Hartz, herinneringen, 2000, HCKW, RA 1063 en Ab 

Caransa, ‘Kinderen in Westerbork’, twee delen, ‘Aandachtspunten’, 1990, HCKW, DO 551, inv.nr. 6731, en Ab 

Caransa, Dag Meneer Blom. Afscheid van een stad, (Haarlem: Uitgeverij Tuindorp 1997), vooral ‘Nawoord’, een 

inleiding voor docenten en leerkrachten van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam, bein 

mei 1996 gehouden, 69-83. Irgoen Ole/Oki Holland deed ook eind jaren tachtig een oproep uitgaan naar 

kindoverlevenden, waaruit wederom memoires zijn voortgekomen, bijvoorbeeld van Abraham Stahl. Abraham 
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2.5. BESLUIT 

In dit boek gebruik ik egodocumenten niet om de historische ‘werkelijkheid zoals deze toen 

was’ te achterhalen. Natuurlijk maak ik bij de feitelijke beschrijving van het dagelijks leven 

ook gebruik van informatie uit egodocumenten, maar voor mijn onderzoek heb ik de 

egodocumenten veeleer opgevat als geschriften waarin de auteurs hun directe ervaringen en 

herinneringen hebben geprobeerd weer te geven. Egodocumenten zijn teksten waaruit niet één 

op één feiten kunnen worden gedestilleerd, in ieder geval niet zonder deze kennis met die in 

andere bronnen te verifiëren. Misschien moeten we ook liever geen ‘feiten’ of ‘waarheid’ 

willen halen uit egodocumenten. ‘Rather than coming to Holocaust narrative for indisputably 

“factual” testimony,’ schrijft literatuurwetenschapper James Young, ‘(…) the critical reader 

might now turn to the manner in which these “facts” have been understood and reconstructed 

in narrative: as a guide both to the kinds of understanding the victims brought to their 

experiences and to the kinds of actions they took on behalf of this understanding.’
339

 

  

                                                                                                                                                         
Stahl, ‘Als kind in Westerbork’, 1989, en brief aan Hans Colpa van het HCKW, 23 januari 1990, HCKW, DO 

565, inv.nr. 6745. 
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 Young, Writing and Rewriting, 10. Vergelijk Dagmar Günther, ‘“And now for something completely 

different”. Prolegomena zur Autobiographie als Quelle der Geschichtswissenschaft’, in: Historische Zeitschrift, 

272 (2001) 1, 25-61, 39, ‘Autobiographische Quellen’, worden volgens Dagmar Günther, ‘hier nicht in erster 

Linie als Fundort von sozio-strukturellen Daten und Alltagspraktiken gewürdigt, vielmehr wird die 

anthropologisch-modische Kategorie der ,,gelebten Erfahrung’’ ins Spiel gebracht: Aus kulturellen 

Deutungsmustern und Sinnzuweisungen soll ein ,,subjektiver Erfahrungsgehalt’’ ermittelt werden.’ Vergelijk 

Withuis, Erkenning, 186-187, ‘Egodocumenten worden geacht iets te vertellen over de beleving van lotgevallen 

en gebeurtenissen.’ 
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Hoofdstuk 3: “Jo en ik slapen in één barak, Jaap in een andere”: 

mannen en vrouwen in kamp Westerbork 

 

3.1. MANNENVERHALEN, VROUWENVERHALEN 

‘Jo is zeer flink – zooals te begrijpen –’, schrijft Lehman Engelander op 28 mei 1943 aan zijn 

vrienden over zijn vrouw, ‘ze kreeg het alleen te kwaad, toen ze haar vriendin Chel van de 

Kar terugzag. Ze is nu aardappelen schillen – dat is hier de taak van de vrouwen. De mannen 

doen ander werk – van verschillende soort, stenen dragen, plaggen steken enz.’
340

 In 1946 

schrijft Nora Keizer: ‘Nadat alle formaliteiten vervuld zijn, gaat het naar de barakken. En hier 

worden de mannen van de vrouwen gescheiden.’
341

 Dit viel velen behoorlijk zwaar. ‘Niet 

kijken naar die betraande gezichten nu, naar echtparen, verloofden, broers en zusters, die van 

elkaar gehaald worden.’
342

 Een schrale troost beschrijft Leon Elias Eliasar in zijn brief. ‘We 

zaten in één grote barak, mannen en vrouwen afdeling van 9 tot 9 ’s avonds kan men vrij bij 

elkaar.’
343

 

In dit hoofdstuk staan de beleving en herinnering van mannen en vrouwen centraal. 

Zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals in de literatuur over andere 

(doorgangs)kampen als Theresienstadt wordt benadrukt, of liepen de ervaringen en 

herinneringen daaraan niet heel sterk uiteen?
344

 Aannames, zoals de in de inleiding besproken 

dubbele benadeling van vrouwen en de zogenaamde vrouwelijke vindingrijkheid, zal ik 
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 Brief van 28 mei 1943 van Lehman Engelander, NIOD, 250i, inv.nr. 882. 
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 Nora Keizer, Danse macabre, (‘s Gravenhage : Twinkle Star 1999 ; oorspronkelijk 1946/1947, in het Duits) 
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 Keizer, Danse macabre, 23. 
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 Brieven in privé-bezit, met dank aan Rozette Kats.  

343
 Ibid. 
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 Anna Hájková, ‘Strukturen weiblichen Verhaltens in Theresienstadt’in: Gisela Bock (red.), Genozid und 

Geschlecht, 202-220. Vergelijk Hájková’s artikelen over Theresienstadt: Anna Hájková, ‘Spezifika im Verhalten 

der Niederländischen Juden in Theresienstadt’ in: Sabine Moller, Miriam Rürup, Christel Trouvé (red.), 
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2002) 88-103, Anna Hájková, ‘Die acht Transporte aus dem Reichskommissariat Niederlande nach 

Theresienstadt’, in: Karny, Milotova, Kemper, Wögenbauer (red.), Theresienstädter Studien und Dokumente, 

230-252. Hájková, ‘Die Juden aus den Niederlanden in Theresienstadt.’ En haar Magisterarbeit over 

Theresienstadt: Hájková, Die Juden aus den Niederlanden in Ghetto Theresienstadt 1943-1945. Verder Ruth 

Bondy, ‘Women in Theresienstadt and the Family Camp at Birkenau’, in: Ofer, Weitzman, Women in the 

Holocaust, 310-326. 
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kritisch bespreken.
345

 Tegelijkertijd vormt dit hoofdstuk een introductie in het kampleven. Ik 

volg mannen en vrouwen door het kamp, van aankomst tot vertrek, langs de registratie, in de 

barakken en op het werk, om ten slotte het laatste station te bespreken, het transport. Bij ieder 

kamponderdeel geef ik aan hoe er in de egodocumenten over wordt geschreven en waar de 

oorzaken van de overeenkomsten of verschillen kunnen worden gevonden. 

 Hoe leefden mannen en vrouwen voor kamp Westerbork, voor de oorlog? Wat waren 

de kaders van waaruit zij de wereld bekeken? ‘Nederland was geen erg modern land’, schrijft 

sociologe Jolande Withuis. Nederland was verzuild, wat betekende dat mensen met familie, 

vrienden en kennissen eenzelfde levensbeschouwing of religie deelden, langs welke lijnen 

ook het culturele leven was georganiseerd.
346

 Voor een gelijkwaardige joodse zuil was het 

aantal joden echter te klein. Bovendien ontbrak de vereiste graad van (godsdienstige) 

binding.
347

 Vaker werden joden ingedeeld bij andere zuilen, zoals de liberale of de rode zuil. 

Nederlandse joden waren in sterke mate geassimileerd en geïntegreerd, al bleef wel sprake 

van een ‘joodse subcultuur.’
348

 Deze conformering zal hebben betekend dat men zich over het 

algemeen aansloot bij het dominante patroon, waarin de man als kostwinner vooral in de 

publieke sfeer (op)trad en de vrouw binnen de privésfeer voor huishouden en gezin zorgde; 

het gaat hier om de tweedeling van de seksen in wat wel de separate spheres wordt genoemd 
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en die de verzuiling doorsneed.
349

 Van alle getrouwde vrouwen werkte maar twee procent 

buitenshuis; een getrouwde vrouw mocht geen ambtenares zijn en was amper politiek actief 

hoewel zij het stemrecht had. ‘Het leven van vrouwen speelde zich af in de beperkte kring van 

gezin en zuil.’
350

 Mannen en vrouwen waren in haast alle levenssferen gescheiden, zoals in de 

(jeugd)vereniging, zelfs nog op enkele scholen. Belangrijk is ook dat, volgens sociologe 

Jolande Withuis, ‘de gezamenlijkheid en omgang als sekse sterker’ was ‘dan de scheiding 

naar zuil.’
351

 

 De joodse minderheid onderscheidde zich van de rest van Nederland met een sterk 

dalend geboortecijfer.
352

 Volgens Blom en andere historici had dit onder meer te maken met 

de bewuste geboortebeperking onder ‘de relatief sterk ontwikkelde joodse burgerij en 

middenstand zonder religieuze remmingen.’
353

 Wat zegt deze vroege ‘modernisering’ over de 

verhouding tussen de seksen? Het is moeilijk hier conclusies aan te verbinden, maar wellicht 

waren de verhoudingen onder deze hogere klassen iets minder traditioneel. In dit boek zijn 

deze midden en hogere klassen oververtegenwoordigd.
354

 Duits-joodse vrouwen werkten voor 

de oorlog zelfs aanzienlijk meer dan Nederlandse vrouwen, al lag hun aantal nog onder het 

landelijk percentage (27 procent tegenover 34 procent). Het Duitse jodendom was zeer Duits, 

burgerlijk en geassimileerd van aard. Toch volgden zeven keer zoveel joodse dan christelijke 

vrouwen – relatief gezien – een universitaire opleiding.
355
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In egodocumenten proberen mannen en vrouwen vat te krijgen op wat hen 

overkwam.
356

 Wat zijn de verhalen die zij over zichzelf en elkaar vertellen? Hoe verhouden 

deze verhalen zich tot de kamprealiteit? Deze verhalen – of verhaalstramienen – beperken 

zich niet tot Westerbork, dat immers voor de meeste auteurs nog maar het begin was van een 

reeks van kampen. Ze vormen de leidraad van een heel egodocument, van alles wat en 

waarover de auteur schrijft. 

Mijn verwachting was dat mannen en vrouwen – conform de tweedeling in de 

separate spheres – Westerbork verschillend hebben beleefd en herinnerd en dat hun 

egodocumenten verhaalstramienen laten zien die met hun sekserol samenvallen. Maar in de 

verschillende egodocumenten van mannen en vrouwen uit Westerbork lijken de zaken 

ingewikkelder te liggen. Om tot de kern van de beleving en herinnering van mannen en 

vrouwen door te dringen, maak ik in dit hoofdstuk gebruik van historica Anne Readings these 

van het ‘stripping and reclothing’ van sekse-identiteiten als overkoepelend verhaalstramien.
357

 

Beide seksen werden in de oorlog en vooral in de kampen geconfronteerd met een afbraak – 

stripping – van de eigen (sekse)-identiteit. De onmiddellijke reactie daarop was het proberen 

vast te houden aan die identiteit; in naoorlogse egodocumenten is te lezen hoe de aangetaste 

identiteit weer opnieuw werd opgebouwd, aangekleed – reclothed – als het ware. In de wijzen 

waarop mannen en vrouwen schrijven over hoe ze met het kampleven omgingen, de coping 

strategies
358

, komt tot uitdrukking waarin de verschillen en overeenkomsten liggen in zowel 
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het omgaan met de afbraak van de eigen identiteit als in de wijzen waarop de seksen hun 

identiteit opnieuw probeerden op te bouwen.
359

 

 

3.2. AANKOMST 

‘De weg naar Golgotha kende een eind, de weg naar Westerbork ook’, schrijft de Duits-

joodse Fritz Tauber in zijn nog in de oorlog geschreven verslag. ‘Plotseling stond het kamp 

voor ons: de ingang met prikkeldraad versperd, bewaakt [in november 1942, EM] door een 

sterke patrouille gewapende SS-mannen.’
360

 Hoewel de eveneens Duits-joodse jurist Hans 

Ottenstein in begin 1942 nog niet in een doorgangskamp arriveerde, geeft ook hij aan hoe 

Westerbork een ‘andere wereld’ was, niet alleen ‘het verschil tussen een nog betrekkelijk vrij 

leven in de maatschappij en het gedwongen verblijf in het kamp’, maar ‘weg van Holland 

naar een –‘lager’.’
361

 Mirjam Bolle, wier verloofde al in Palestina was, schrijft in haar 

dagboekbrieven: ‘in sommige opzichten is het erger, in andere minder erg, maar in ieder geval 

is alles heel, heel anders dan we ons voorgesteld hadden.’
362

 In het eerste half jaar stopte de 

trein op station Hooghalen en moest je nog zo’n vijf kilometer naar het kamp lopen. Er werd 

gewerkt aan een directe verbinding, maar die was pas eind 1942 gereed. ‘Een wandeling van 

ongeveer twee uur, met twee zware tassen en dikke winterkleding in de warme augustuszon’, 

die Nora Keizer nog had ondernomen, was toen niet meer nodig.
363

 

Het gewone leven was voorbij. ‘Dan strompelen wij over rails en kuilen en door 

plassen, Westerbork binnen en daarmede zijn wij meteen van de wereld afgesloten’, schrijft 

A.J. Liepman in 1945.
364

 Het kampleven, dat in vieze, tochtige barakken, op modderige 

wegen en in de ‘frisse’ buitenlucht plaatsvond, was voor de meesten een totale verandering 

ten opzichte van het veilige burgerleven dat zij waren gewend. De breuk met het leven van 
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vóór Westerbork is een gevoel dat onuitwisbaar blijkt te zijn.
365

 In de egodocumenten klinken 

gevoelens van angst, ontreddering en verslagenheid door. Ook als men vijftig jaar later 

schrijft, herinneren auteurs tot in het kleinste detail wat de aankomst in Westerbork met hen 

deed. Dat de toenemende standaardisering van de beschrijving en de – grote(re) – rol van 

andere kampen de herinnering beïnvloedt, doet daar niet veel aan af.  

De meesten hadden het ‘geluk’ niet tijdens één van de grote transporten op 3 oktober 

1942 aan te komen. Op die dag werden namelijk de joodse werkkampen ‘geleegd’, en alle 

mannen naar Westerbork gebracht. Daar werden ze herenigd met hun vrouwen en kinderen, 

die tegelijkertijd van hun bed waren gelicht om zich bij hun echtgenoten en vaders te voegen. 

In enkele dagen passeerden duizenden mensen het doorgangskamp.
366

 ‘Deze dag zal ik nooit 

vergeten. Het is niet te beschrijven’, noteert de FK-man. De FK-man – vermoedelijk Max 

Gruber – was werkzaam bij de zogenaamde Fliegende Kolonne die hand- en spandiensten 

verleende bij zowel binnenkomende als uitgaande transporten.
367

 Ook als je met de 

zogenaamde s(traf)-transporten Westerbork binnenkwam, had je het minder goed getroffen. 

S-gevallen werden apart van de andere nieuwkomers gehouden en stonden automatisch op de 

lijst voor het volgende transport.
368

 Zij werden (vanaf 1944) kaalgeschoren – vrouwen 

kortgeknipt – en droegen een overall met een witte band om de arm waarop een grote rode ‘S’ 

stond gedrukt.
369

 ‘They were clothed all alike in faded blue overalls with red shoulders and 

back, and wore all silly little round skull caps in the same colours’, schrijft Edgar Weinberg. 
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‘They all were quite hairless, making the ears flapping out prominently and the general 

impression silly, malicious, criminal.’
370

 Het waren wezens van een andere planeet. 

Hoewel je je nog op Nederlandse bodem bevond, leek het alsof je in Westerbork het 

vertrouwde vaderland al had verlaten. ‘Alles is Duits en we zijn toch nog op onze eigen 

bodem!’ schrijft Nora Keizer ontsteld, als ze vlak na de oorlog haar belevenissen aan het 

papier toevertrouwt.
371

 De dagelijkse leiding was namelijk in handen van een kleine groep 

Duits-joodse vluchtelingen van wie sommige al de hele oorlog gedwongen in die uithoek van 

Nederland verkeerden. ‘Het precies voorgeschreven dagelijkse leven deed aan Duitsland 

denken’, voegt Ottenstein toe.
372

 Voor deze zogenaamde Alte Kampinsassen was de aankomst 

in het voormalig vluchtelingenkamp anders verlopen. Veel van hen hadden voor Westerbork 

in andere vluchtelingenkampen gezeten. De komst naar het centrale kamp Westerbork 

betekende echter een (zo goed als) definitief afscheid van een vrij leven. 

De intrede in de wereld van het kamp ging gepaard met rituelen: de Westerbork 

registratie met haar lange wachttijden tussen de verschillende onderdelen. ‘Toen we om negen 

uur uit de trein stapten, dachten we dat we nu het ergste wel achter de rug hadden. Maar nu 

begon het eigenlijk pas’, schrijft Mirjam Bolle. ‘In een enorme rij naar de Registratur, waar 

we geregistreerd moesten worden. Wachten… (…) Op een open terrein – het was intussen 

nacht geworden – moesten we weer wachten uren- en urenlang.’ Mirjam moest zoveel 

instanties langslopen dat ze ze niet allemaal kon onthouden.
373

 Willem Willing beschrijft in 

zijn dagboek hoe hij en zijn familie in ‘een lange rij’ het ‘registratiegebouw, een soort burg. 

stand waar allerlei zaaken aan de loopende band behandeld worden’ bereikten.
374

 Daarna 

volgde het niet zo correcte optreden van een employé van de firma Lippman en Rosenthal, de 

zogenaamd joodse bank die alle geldelijke bezittingen in beslag nam. Willing werd 

vervolgens gecontroleerd op onder meer luizen. ‘Eerst tegen 4 uur bereiken wij onze barak.’
 

375
 ‘s Nachts welteverstaan. 

Bij aankomst in het kamp probeerden de kampingezetenen over het algemeen zo goed 

als mogelijk voor de nieuwkomers te zorgen. De leidster van een Amsterdams weeshuis, 
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Betsy Vromen-Snapper, beschrijft vlak na de oorlog hoe zij en haar kinderen ‘koffie en 

brood’ kregen. ‘Iedereen is zeer begaan met het lot van de kinderen.’
376

 Verwondering werd 

uitgesproken over het feit dat het joden waren die joden ontvingen, registreerden en naar de 

barakken brachten, geen gewelddadige Duitsers. ‘We werden niet geslagen of geschopt, er 

werd niet tegen ons geschreeuwd, we werden in een helverlichte goedverwarmde 

registratiezaal gebracht. We kregen soep (echte) en brood. Vriendelijke dames achter 

typemachines gezeten registreerden ons’, herinnert arts Elie Cohen zich.
377

 

Als er al iets opvalt aan de beschrijvingen van de aankomst in Westerbork, zijn het de 

overeenkomsten. Natuurlijk waren er ook verschillen, bijvoorbeeld tussen de herinneringen 

van een moeder met kinderen en die van een vrijgezelle man. ‘Bij het instappen van de trein 

[naar Westerbork, EM] liet mijn zoontje, Pim, zijn trouwe pop onder de wagon vallen en 

begon te huilen’, schrijft Julie Bial-Spitz. Haar dochtertje, baby Tamar, was zo dik ingepakt, 

dat ze haar niet kon voeden, maar had gelukkig de ‘behoorlijkheid toch zoet te blijven.’ De 

zorg om haar kinderen is de leidraad van Julie’s naoorlogse verslag.
378

 De vrijgezelle Paul 

Siegel kwam samen met andere opgepakte onderduikers in het kamp. Zijn gedachten waren 

gericht op zijn eigen overleving. Toen hij te horen kreeg dat hij meteen de volgende dag op 

transport zou gaan, was dit ‘een klap in mijn gezicht. (…) Wie wist wat er ging gebeuren? 

Zou ik zo maar verdwijnen? Donkere gedachten spookten door mijn verbijsterde hoofd.’
379

 

Maar dit verschil in herinnering lijkt eerder te maken te hebben met het vrijgezel of niet 

vrijgezel zijn dan met sekse. Dat verschillen tussen mannen en vrouwen onderling zelfs 

geregeld groter waren dan die tussen de seksen blijkt uit de volgende woorden van Mirjam 

Bolle: ‘Het ergste waren de zwangere vrouwen. Bij ons in de wagon was er ook een en als je 

eraan dacht, met welk een zorg deze vrouwen toch behandeld moeten worden, en je zag nu 

hoe er over ze heen gelopen werd en geschokt en heen en weer geslingerd en wat voor een 

indrukken deze vrouwen moesten opdoen, dan besefte je pas, hoe diep we gezonken zijn.’
380

 

                                                 
376

 Vromen-Snapper, herinneringen, NIOD, 250i, inv.nr. 515, 6. 

377
 Elie Cohen, Beelden uit de nacht, kampherinneringen, (Baarn: De Prom 1992) 15. 

378
 Julie Bial-Spitz, Op een klein stationnetje, tweetalig Hebreeuws en Nederlands, (Ramat ha-Sharon: eigen 

beheer 2006; origineel 1950), 13. Vergelijk Anny Sulzbach, Eine Deutsche Jugend, Speyer – Bergen-Belsen. 

Lebensgeschichte von Anny Sulzbach, Schriftenreihe der Stadt Speyer, band 9, (Speyer: Stadverwaltung Speyer 

1998) 96-97 en Johanna Schroot-Polak, ‘Herinneringen aan Westerbork en Theresienstadt’, HCKW, DO 1120, 

inv.nr 10043-01, eerste pagina. 

379
 Paul Siegel, Dafna Hoexter (vertaling), Locomotieven trekken wagons, 1933-1945, (Westerfoort: Van Gruting 

2000; uit het Ifriet, Shaul Sagiv 1997) 87-88. 

380
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 144, dagboekbrief van 8 juli 1943. 



106 
 

Toch wordt in memoires de aankomst van (getrouwde) mannen niet net zo bepaald 

door de – letterlijke – zorg om het gezin en de familie als in memoires van (getrouwde) 

vrouwen. Max Hakkert arriveert met vrouw en kind in het kamp, maar geeft geen details, 

noch over hun slechte conditie, noch over zijn gevoelens hierover.
381

 Verschillende vrouwen 

schrijven juist specifiek over de zorg die zij voor hun gezin en familie hadden bij aankomst in 

de chaotische wereld van het kamp. Anna Sulzbach kwam met haar dochtertje in Westerbork; 

zij beschrijft hoe ze zich voor haar dochtertje bijeen moest rapen en haar angst moest 

verbergen, toen zij door een vriend van haar man uit het transport werd gehaald. Het kindje at 

en ‘schlief auf meinem Schoß ein’, en Annie was opgelucht toen ze eindelijk het voor haar 

bedoelde transport hoorde vertrekken.
382

  

Vrouwen onderstrepen hun rol als moeder en/of zorger in memoires, terwijl mannen 

vaker de eigen onafhankelijkheid benadrukken. Niet alleen omdat auteurs aan de 

(seksebepaalde) verwachtingen van hun publiek willen voldoen, maar ook omdat zij hun 

aangetaste identiteit opnieuw proberen aan te kleden – volgens Readings these – op een 

manier die past bij het ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ zelfbeeld dat zij van zichzelf hebben. In 

brieven en dagboeken daarentegen schrijven mannen en vrouwen beiden evenveel over de 

zorg voor het gezin. Jaap Levie bericht namens zijn gezin aan familie thuis: ‘Wij zitten in het 

kamp Westerbork en kunnen ieder oogenblik op transport gesteld worden naar Polen. (…) 

Mijn vrouw en kind hebben geen afscheid van jullie kunnen nemen, alles is zoo onverwacht 

in zijn werk gegaan. Tot op heden hebben we geen dekens ontvangen.’
383

 De kamprealiteit 

staat haaks op de herinnering daaraan. Deze verschillen in beschrijving tussen contemporaine 

bronnen en memoires, en tussen verschillende ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ zelfbeelden 

zullen we vaker in dit hoofdstuk tegenkomen. 
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 Verschil is er ook in de beschrijvingen van de controle op luizen, één van de 

onderdelen van de lange registratie. Enkele vrouwen schrijven met een gevoel van schaamte 

over het besmet zijn met dit ongedierte. Nora Keizer nam het eerst niet helemaal serieus. 

Vooral het idee dat men bij haar luizen zou kunnen aantreffen, vond ze bespottelijk. Maar 

toen ze in het kamp vrouwen en meisjes met ‘wit doekje om het hoofd gebonden’ zag die naar 

petroleum roken, piepte ze wel anders. ‘Dat zijn de lichte gevallen’, schrijft ze. ‘De ernstige 

hebben een volkomen kaal geknipt hoofd als een biljartbal. Ik deins vol schrik terug. Dat 

zoiets kan bestaan! En ik die daar grapjes mee maakte’, eindigt ze schuldbewust, want 

vrouwen zonder haar was iets vreselijks.
384

 Toen enkele maanden later bleek dat ze echt 

luizen had, schaamde ze zich en walgde ze zelfs van zichzelf. Ze was de dokter dan ook erg 

dankbaar dat haar haren er niet af hoefden.
385

 De angst voor het hebben van luizen bleef 

aanwezig. ‘Ik kreeg gisteren nog een pakje van je, die met de hoofddoek. Wat ben ik daar blij 

mee, want ik ben zo bang hoofdluis te krijgen’, schrijft Lies Polak. Ze voegt nog toe: ‘Ik kan 

je alleen maar zeggen dat ik je ongelooflijk dankbaar ben.’
386

 

Mannen schrijven op een veel luchtiger toon over het hebben van luizen. Willem 

Willing tekent met humor in zijn dagboek op: ‘In de quarantaine werden wij gecontroleerd op 

luizen. Nooit van die beestjes gehoord? Verschillende personen bleken ze te bezitten. Wij nog 

niet.’
387

 Het was voor Gabriel Italie wel een grote schrik dat Rose luizen had, maar deze 

schrik was vooral voor zijn vrouw bedoeld. ‘Thans blijkt tot mijn schrik dat Rose opeens last 

heeft, waarschijnlijk door omgang met schoolkinderen. Er moest een heel stuk van haar 
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hoofdhaar af’, schrijft hij.
388

 Alleen Norbert Buchsbaum was bang dat men zou denken dat 

zijn kale kop – hij was net ontslagen uit de strafbarak – betekende dat hij luizen had.
389

 

Sommige mannen die bij aankomst als s-geval werden kaalgeschoren, kon dit weinig 

schelen. ‘Ik draag alleen een overall’, schrijft Hans Goudsmit aan zijn vrouw, ‘de haren zijn 

er af en heb een capi op.’
390

 ‘Op zich zelf eenigszins komisch om in de buitenlucht 

gekortwiekt te worden’, schrijft Willem Willing.
391

 Maar er waren ook mannen die het 

verliezen van hun haren betreurden. Willem Willing schrijft over andere mannen: ‘Meenige 

mooie haardos valt ten offer, maar ook de enkele dunne haren, van de ouderen. Waar de 

kappers zoovele lotions over gegooid hebben vinden een vroegtijdige dood.’
392

 Edgar 

Weinberg besefte dat met zijn haren ook zijn identiteit verloren ging. ‘And before my very 

eyes, there sat a abominable caricature of Koert, a man with an imbecile grin, a naked horrid 

skull, a cross between an imbecile and the rogish bruteness and baseness of our houseporters 

child. He looked common and silly, and, suddenly I saw in his eyes what I looked like: 

Cousin to that “portierskind”.’
393

 Omdat in dit onderzoek geen egodocumenten zijn waarin 

vrouwen over kortwieken schrijven, kan ik geen vergelijking trekken.
394

 Dat is jammer, want 

het zou interessant zijn de ervaring in Westerbork naast die in andere kampen te leggen, waar 

het kortknippen door vrouwen als zeer traumatiserend wordt beschreven.
395

 De enige die 
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hierover met betrekking tot Westerbork schrijft is een man, Hans Ottenstein. Volgens hem 

was de procedure ‘psychologisch bezien’ ‘voor vrouwen bijzonder zwaar te dragen.’
396

  

Maar de woorden van Ottenstein op zichzelf kunnen niets zeggen over de beleving van 

vrouwen; het is het waardegeladen oordeel van één man. De beleving en herinnering van de 

mannen en vrouwen van en aan Westerbork is allesbehalve eenduidig, zeker wanneer we 

voorbij de registratiezaal verder het kamp ingaan. 

 

3.3. DE BARAKKEN 

 

3.3.1. Leven in de barakken 

‘Wanneer de mensen hun kampkaart krijgen, danken ze God dat alle ceremonies voorbij zijn’, 

schrijft Josef Hilel Borensztajn niet lang na de oorlog. ‘Ze zijn doodop en blij dat ze een bed 

krijgen toegewezen in een van de barakken.’
397

 De barak was het eindpunt van de registratie 

en het begin van het kampleven. Het hing af van de betreffende voorgeschiedenis in welke 

barak je terecht kwam. S-gevallen gingen naar de bewaakte strafbarak, zieken naar één van de 

ziekenbarakken, terwijl de meeste nieuwkomers in één van de grote doorgangsbarakken 

belandden. De kans om direct in één van de oude, betere barakken, i.e. een ‘huisje’ – kleine, 

gedeelde appartementen die grotendeels al in 1939 waren gebouwd – te komen, was te 

verwaarlozen.
398

 Om in Westerbork te blijven had je daarnaast een Sperre nodig; je moest 

ervoor zorgen dat je niet meer bij de Transportfreien was ingedeeld.
399

 Dan kon de klim in de 

hiërarchie van het kamp zelf beginnen, het gevecht om een goede Sperre, om een plekje op de 

felbegeerde Stammliste waar de zogenaamd onmisbaren en de Alte Insassen 

(kampingezetenen van voor 1 juli 1942) op stonden, of op een andere lijst die je van transport 

vrijwaarde en je soms een beter onderkomen kon verschaffen.
400

 Maar het was slechts een 
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tijdelijke zekerheid, want in Westerbork konden lijsten altijd ‘platzen’ – springen – en als dat 

gebeurde was je weer transportfrei.
401

 

Uit brieven krijgt de lezer een bijna onmiddellijke indruk van het leven in een 

overvolle, vieze en rumoerige barak. Zowel in de gehaaste vorm als in de angstige inhoud van 

Dien Levie’s brief komt de paniek van de eerste dagen tot uiting. ‘Jo en ik slapen in één 

barak, Jaap in een andere, we zijn hier veel bij elkaar, wanneer we weggaan, weet ik niet, 

waar zijn Pa en Moe, zijn die ook weggehaald?’
402

 ‘Wij moeten alles op ons bed en er 

omheen bewaren. Alhoewel wij veel dingen die men niet nodig hebt, niet bij ons hebben, 

maar dat begrijp je pas als je hier bent’, schrijft Simcha Rabbie-Acohen in haar eerste brief uit 

Westerbork.
403

 Het waren eerste impressies en er was in alle verwarring weinig ruimte voor 

reflectie. Nieuwkomers schreven allereerst om de familie en vrienden te laten weten waar zij 

nu eigenlijk waren terechtgekomen. ‘Ik lig op een bed driehoog, hetgeen volgens mij voor 

degene die in staat is naar boven en eraf te klauteren vele voordeelen heeft. Vooral heb je de 
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ruimte in de hoogte, zoodat je je kunt roeren op je bed, je hebt geen gewoel boven je en je 

hebt eenige berging voor je boeltje over de balken. Daarop heb ik danook mijn schoenen 

uitgestald en ’s nachts wapperen mijn kleeren erop uit (…) Ook hangt nog ergens aan een 

spijker mijn waschhandje en handdoek. Verder blijft alles in de rugzak en broodzak, die 

overdag met mijn opgevouwen dekens op het bed liggen en ’s avonds als ik het bed ga 

opmaken ergens op een bank of tafel gedeponeerd worden’, beschrijft Hilde Verdoner-Sluizer 

haar nieuwe slaap- en woonplek.
404

  

In dagboeken heeft de auteur al wat meer tijd gehad om de eerste indrukken op zich te 

laten inwerken. Zo beschrijft Gabriel Italie de mannenafdeling van de Barneveldbarak 

gedetailleerd om te concluderen: ‘Het is meer dan afschuwelijk.’
405

 Willem Willing verlucht 

zijn manuscript met tekeningen; van de bedden driehoog, van de zogenaamde ‘eierrekjes’, i.e. 

wc’s, en van de buitenkant van de houten barak waar hij in verbleef.
406

 De beschrijvingen en 

tekeningen illustreren het ellendige en verpauperde leven. ‘Geen tafels, geen stoelen, je eet, 

woont, slaapt op je bed. En als je niet op de derde verdieping woont, kan je je hoofd niet recht 

houden, want dan stoot je tegen de bovenverdieping. Bovendien schudden de bedden erg als 

er iemand op- en afklimt, zodat je, bv. met eten, direct morst’, schetst Mirjam Bolle het 

barakkenleven.
407

 

In vroege en late memoires blijven auteurs over hun onderkomen schrijven, al wordt 

dit wel steeds minder gedetailleerd. Het gaat de auteurs er niet (alleen) meer om een 

nauwkeurige beschrijving te geven, ze proberen vooral de indruk die het op hen maakte weer 

te geven. De beschrijving wordt steeds meer teruggebracht tot een aantal kernelementen, wat 

past in de toenemende standaardisering van de Westerbork-ervaring, niet in de laatste plaats 

omdat de barakken in Westerbork onderdeel zijn geworden van een hele reeks, veel slechtere, 

barakken in andere kampen. Nora Keizer beschrijft in 1946 haar nog lang niet zo slechte 

onderkomen. ‘Brr, wat is die barak vies. (…) Wij Hagenaartjes trokken onze neuzen op. En 
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eens zal dit de elitebarak worden. Voor bevoorrechte mensen met protectie.’
408

 ‘Etensgeuren, 

mensenlucht, gegons van stemmen, geloei en gegil de gehele dag maakten het leven vaak 

schier ondraaglijk’, eindigt S. van den Bergh zijn reflectie op het leven in de barakken dertig 

jaar later.
409

 Soms worden de barakken zelfs helemaal niet beschreven. Vaak zijn dit 

herinneringen waarin de nadruk ligt op de gruwel nà Westerbork, vergeleken waarbij het 

doorgangskamp haast een paradijs leek. Ook lijkt men de omstandigheden in de barakken als 

bekend te veronderstellen.
410

 

Eén element van het leven in de barakken is in alle egodocumenten alom aanwezig: 

het gebrek aan privacy. In dagboeken en brieven verzucht men hoe moeilijk het is te schrijven 

in een overvolle barak. ‘Eigenlijk zou ik je een brief moeten schrijven als het doodstil om mij 

heen is’, geeft Mirjam Bolle aan haar verloofde toe, ‘zodat ik me volkomen kan concentreren 

en mijn gedachten zou kunnen verzamelen, maar in de barakken is dit niet mogelijk.’
411

 

Explicieter stelt verpleegster Lotte Ruth Kan geïrriteerd: ‘Ik zit 3 hoog te schrijven en onder 

me is ’t een gegons en een geruzie, dat je er duizelig van wordt. Een uurtje alleen, daar zou ik 

zoo’n behoefte aan hebben.’
412

 Dat Hans Ottenstein in zijn beschrijving van het gebrek aan 

privacy een uitroepteken gebruikt, is veelzeggend voor de anders zo feitelijke stijl die de jurist 

hanteert. ‘En het moeilijkst te dragen: je was nooit en te nimmer alleen!’
413

 In memoires is dit 
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gebrek aan privacy één van de meest pregnante herinneringen aan het kamp. Shmu’el 

Hacohen, indertijd een jongeman van zeventien, weet het nauwkeurig uit te drukken: ‘In 

Holland leer je het privé-leven van de mensen te ontzien. Er zijn allerlei wetten die ervoor 

zorgen dat niemand zich mengt in andermans zaken. Onze wereld hier was gespeend van elk 

privé bestaan. Bij Uw komen en bij Uw gaan, bij slapen en bij opstaan…’
414

 

 

3.3.2. Mannenbarak - vrouwenbarak 

In de barakken werd je naar sekse gescheiden. ‘We zaten in één grote barak mannen en 

vrouwen afdeling’, schrijft Leon Elias Eliasar aan familie.
415

 Mannen en vrouwen sliepen elk 

aan één kant van de barak, terwijl kinderen onder de veertien jaar bij de vrouwen werden 

ondergebracht.
416

 Vervolgens schrijft Leon: ‘Van 9 tot 9 ’s avonds kon men vrij bij elkaar.’
417

 

Ook Hans Goudsmit laat zijn vrouw weten hoe de mannen en vrouwen barakken wel 

‘gesplitst’ waren, maar dat er ‘mixed’ gegeten werd.
418

 Jacobus Valk, kind in Westerbork, 

herinnert zich dat hij en zijn familie samen op de vrouwenafdeling aten.
419

 Overdag was haast 

geen enkele slaapzaal exclusief voor mannen of voor vrouwen. ‘Elke dag ’s avonds het 

gewone gedrang om het kacheltje van mannen en vrouwen met pannetjes, potjes, keteltjes en 

kannetjes om te koken of om kliekjes op te warmen. Elke avond dezelfde kleine ruzietjes over 

wie er het eerst aan de beurt is’, tekent Mechanicus in zijn dagboek op.
420

 

Judica Mendels geeft in haar gefictionaliseerde memoires ‘Schetsen’ een inkijkje in 

één van de vrijgezellenbarakken die het kamp rijk was, met een in vrouwenogen typisch 

mannelijke sfeer: ‘Om helderheid bekommerden ze zich niet. Hun tafels kleefden vol vet- en 
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etensvlekken, op de bedrand lag donzig-dik stof en de vensterbanken pikten van jam en 

vochtig geworden suiker.’
421

 Judica’s beschrijving is een uitzondering. In de egodocumenten 

wordt vooral beschreven hoe zowel mannen als vrouwen van het bed hun eigen stukje 

Westerbork probeerden te maken, een stukje ‘thuis’. ‘Er waren er die meteen een privé-terrein 

voor zichzelf afbakenden’, schrijft Shmu’el Hacohen. ‘Zoals die ene, die in het onderste bed 

in het midden sliep, die een karton naast zijn bed zette of met een of andere installatie de weg 

“door hem” versperde.’ ‘Ieder bewaarde zijn eigen bezit naast of onder zijn bed.’ Ook hijzelf 

‘werd een specialist in het inpakken en een plaats vinden voor allerlei zaken in gaatjes en 

kleine hoekjes’ op zijn bovenbed.
422

 Dat velen de neiging hebben om het over ‘onze barak’ te 

hebben, de mannen- en vrouwenafdeling samentrekken, geeft aan dat je vooral samenleefde 

en eigenlijk alleen apart sliep.
423

 Of en hoe mannen en vrouwen op een eigen (seksebepaalde) 

manier hun bedden inrichtten, is uit de bronnen niet op te maken, omdat juist de nadruk ligt 

op dit gezamenlijk leven.
424

 

In een aantal memoires maken mannen onderscheid tussen mannen- en 

vrouwenslaapzalen. De vrouwenzaal was voor hen het toppunt van ellende. ‘Er zijn vrouwen 

die met drie of vier kinderen in zo’n bed slapen. Het komt voor dat in zo’n bed de behoeften 

gedaan worden, vandaar de verschrikkelijke stank, die er op de zaal hangt. Verder wordt hier 

gewassen en gekookt op spiritusstelletjes, afijn, er wordt van alles gedaan, waarvoor thuis 

verschillende kamers of de schuur beschikbaar zijn. Hier stinkt het, hier hangt een spanning, 

die je de keel dichtknijpt. Op transport gaan betekent hier sjouwen met kinderen en koffers, 

snauwen, vloeken en slaan’, schrijft Coenraad Rood. ‘Is het goed, dat mijn vrouw niet hier is 

en ik wel?’
425

 Shmu’el Hacohen schrijft zo’n vijftig jaar later: ‘Zo was het in de 

mannenvleugel. Nu kun je je voorstellen hoe het bij de vrouwen was, moeders met kleine 
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kinderen, baby’s, kinderwagens, luiers en al wat daar nog bij komt kijken.’
426

 Het lag in de 

lijn der verwachting dat mannen slecht behandeld zouden worden, maar dat het voor vrouwen 

en kinderen, traditioneel de zwakkeren, nog erger leek te zijn, bewees de pure 

kwaadaardigheid van de Duitse intenties. Het was voor deze mannen een aanval op de 

bestaande – sekse – orde. 

 

3.4. HYGIËNE 

De nadruk van de auteurs op het gezamenlijk leven in kamp Westerbork geeft aan dat er 

weinig onderscheid was in hoe mannen en vrouwen het barakkenleven beleefden. Maar 

wanneer de auteurs over de slechte hygiëne in het kamp gaan schrijven, beginnen zich enkele 

verschillen af te tekenen.
427

 Opnieuw lopen de beschrijvingen in en na de oorlog uiteen. In 

veel late memoires wordt zelfs amper over de slechte hygiëne geschreven. Westerbork wordt 

immers steeds meer vergeleken met andere, slechtere kampen.
428

 Waar voor de meeste brief- 

en dagboekschrijvers Westerbork de eerste kennismaking betekende met het altijd vuile 

kampleven, plaatst de meerderheid van de memoiresschrijvers dit als vanzelf tegenover een 

Bergen-Belsen of Auschwitz. De slechte hygiëne in Westerbork is ondergeschikt aan wat voor 

hen de essentie van Westerbork was: de transporten naar de concentratie- en 

vernietigingskampen. Brief- en dagboekschrijvers wisten echter nog niet wat hen te wachten 

stond in het oosten. Ten slotte past het verdwijnen van gedetailleerde beschrijvingen ook in de 

standaardisering van memoires. 
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3.4.1. Hygiëne, huishouden en huiselijkheid 

‘Je gaat er binnen en kijkt wat er vrij is. Je kunt dus iedereen zien zitten, en de geluiden van 

iedereen zijn duidelijk te horen’, tekent Mirjam Bolle in haar dagboek op. ‘Bovendien zijn 

deze wc’s altijd ontzettend vies. (…) Ik stel het een beetje zeer realistisch voor, maar dit is de 

dagelijkse werkelijkheid. Deze wc’s zijn werkelijk mensonwaardig, in strijd met ieder gevoel 

van menselijke waardigheid.’
429

 ‘We leven hier in een hel. De hygiënische toestanden zijn 

allerberoerst. In één barak eten, slapen, poepen 600 menschen’, schrijft Max Samson aan 

vrienden. Een anonieme man constateert in zijn in de oorlog geschreven verslag: ‘De hygiëne 

is hier meer dan verschrikkelijk verwaarloosd’, en hoopt dat aan ‘deze onhoudbare en 

onmenschelijke toestanden’ spoedig een einde komt
.430

  

 De smerige toiletten, de altijd volle washokken, de vuiligheid van honderden anderen 

worden in brieven, dagboeken en memoires beschreven als één van de grofste uitingen van de 

mensonwaardige omstandigheden waarin men moest leven. In brieven en dagboeken is de 

confrontatie met dit kamponderdeel een uitroep van verontwaardiging. In memoires zijn de 

auteurs deze eerste verontwaardiging lang voorbij. De slechte hygiëne is onderdeel geworden 

van het verhaal dat men wil vertellen: wat het kamp deed met de eigen identiteit en 

waardigheid. De slechte hygiëne wordt gecontrasteerd met andere mensonwaardigheden. Zo 

schrijft Ab Caransa: ‘Achteraf oordeel over Westerbork: Corruptie, vuil, angst, ANGST.’
431

  

 ‘Ik weet niet hoe ik het vuile goed moet wasschen, alleen koud water is in de 

waschhokken, waar we slapen hangen de menschen de wasch op aan de balken of op 

touwtjes, daar eten we slapen we alles onhygiënisch, ik heb nog nooit uit de kleren geslapen, 

we hebben slechts één deken, Jaap geen één, dus dringend dekens bij Yde’, schrijft Dien 

Levie met nauwelijks beheerste emotie.
432

 Dien was tien dagen in Westerbork, maar nog 
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steeds was ze zeer geschokt over de onhygiënische toestanden waarin zij moest zien te leven. 

In de brieven die volgden, refereerde ze keer op keer aan de vuiligheid en de bijna 

onmogelijkheid deze het hoofd te bieden.
433

 Mevrouw Gotlib was minder overstuur, maar ook 

haar voornaamste zorgen draaiden om het behoud van de hygiëne. ‘Stuur vooral closetpapier. 

Als ik hier mag blijven schrijf ik nog wel want al je ondergoed wordt vuil en kunnen niets 

uitwasschen en dan moet je broeken en sloopen en lakens sturen. Maar nu nog niet. Eerst 

weten of we blijven mogen.’
434

 In een klein huisje was het wat makkelijker, al deed dat niets 

af aan het belang dat Jeltje Frijda-Kolthof aan een goede hygiëne hechtte: ‘Na ‘t ontbijt 

worden, bij goed weer, het bedgoed gelucht (en geklopt); in deze barak gaat het moeilijker, 

dan in nr. 39; daar hadden we openslaande deuren naar buiten. Als de bedden opgemaakt zijn 

moet het kamertje schoongemaakt worden. Deze week heb ik ‘t niet veel kunnen doen, omdat 

ik uren in ‘t wachtkamertje van ‘t ziekenhuis heb doorgebracht.’
435

 

Deze vrouwen legden een direct verband tussen hygiëne, het huishouden en hun 

(mens)waardigheid. Ook historica Anna Hájková concludeerde dat in egodocumenten – 

memoires en interviews – van vrouwen in Theresienstadt hygiëne een heel belangrijk thema 

was, ‘weil damit nicht nur Attraktivität und Weiblichkeit, sondern auch Gesundheit und 

Würde gewahrt werden konnten.’
436

 Juist door het proberen te behouden van een goede, 

huiselijke hygiëne werd dit ‘struikelblok’ tegelijkertijd een manier om met het stressvolle 

kampleven om te gaan. Het ‘runnen’ van het huishouden gaf vrouwen een doel in de chaos 

van het kamp.  

‘Ik eet dan bij mijn oude baas op 21’, schrijft Judica Mendels aan vrienden, ‘die weer 

beter is en na het eten verstel of stop of wasch ik zijn kleeren, geef dan kinderen les en kook 

ten slotte wat voor hem en ons samen. Mijn handen zijn vol naden en kloven, maar dat is niet 

zoo erg. Ik heb het echt goed, ben bij aardige menschen, waar ik graag iets voor doe.’
437

 

Mirjam Bolle beschrijft uitgebreid hoe veel moeite het haar kostte om genoeg eten voor een 

‘diner’ bij elkaar te scharrelen. ‘Maar het resultaat is schitterend en heerlijk geweest’, 
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concludeert ze, niet zonder enige trots.
 438

 Sommige vrouwen offerden zelfs de zeer kostbare 

vrije tijd op om een schoon huishouden te kunnen (be)houden. ‘Lees op ‘t oogenblik 

‘Lourdes’ en Paul Modersohn Tagebuch. Maar schiet niet hard op. De vrije uren zijn aan ‘t 

huishouden gewijd’, schrijft de pas getrouwde Alice van Cleeff-van Praag in een brief, terwijl 

Daisy Samson een hulp in de huishouding erbij had genomen – ze bewoonde een klein huisje 

–, omdat ze het zo druk had. ‘Ze werkt hard om de kinderen en het huisje een beetje netjes te 

houden’, schrijft Frouwien Stern hierover aan haar man.
439

 

Van het belang van het voeren van een letterlijk schoon huishouden stapten vrouwen 

snel over naar een figuurlijk schoon huishouden. Ze voelden zich verantwoordelijk voor het 

creëren van een huiselijke sfeer. ‘Het kleedje ligt nu overdag op tafel, en ook ’s avonds, ‘t 

staat heel gezellig: de bedoeling was een gewoon katoenen kleedje, om bij te eten. Het witte 

doe ik vanavond en morgen bij ‘t eten weer op en het gestreepte ‘s avonds, als er bezoek 

komt’, legt Jeltje Frijda-Kolthoff aan familie uit.
440

 Als het lukte om iets terug te krijgen van 

de voorkampse gezelligheid, gaf dit grote voldoening. 

Hiermee geef ik eigenlijk al aan dat dit streven vooral een ideaal was; het was bijna 

onmogelijk in het kamp een hygiënisch huishouden te runnen. In brieven en dagboeken lezen 

we heel letterlijk hoe mannen en vrouwen werden ontdaan van hun (sekse)identiteit. Het 

proberen vast te houden aan een schoon huishouden stond gelijk aan het vasthouden aan wie 

men was. Als je maar een goede huisvrouw was, bleef er nog iets van je (mens)waardigheid 

overeind. In memoires wordt dit vasthouden aan hoe het was onderdeel van een 

verhaalstramien: als goede huisvrouw hebben deze vrouwen de mensonwaardigheden van 

Westerbork het hoofd weten te bieden, of in ieder geval hebben zij dit geprobeerd. 

Nora Keizer beschrijft hoe zij meteen begon met de voorbereidingen, toen ze hoorde 

dat zij en haar man op transport moesten. ‘De rollen zijn thans omgedraaid. Ernst is uitgeput 

op een stoel neergezakt, terwijl ik aanstalten ga maken om de was te doen. (…) Ook is het een 

goede afleiding. Al mijn woede, teleurstelling en … angst worden afgereageerd op de 
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onschuldige handdoeken, overhemden en kousen en ik wring en spoel met een ijver als nooit 

tevoren.’
441

 Nora laat hier zien dat ze een goede vrouw was voor Ernst, één die van aanpakken 

wist, zelfs al werd ze vervuld van angst. Ze greep terug op routines die haar bekend waren om 

met de spanning voor transport om te kunnen gaan. Gertrud Hanemann-Kelemen positioneert 

zichzelf in haar net naoorlogse herinneringen in een ‘wie is de beste huisvrouw’- competitie 

tegenover andere vrouwen. ‘Wir sind oft in ihrem netten, gemütlichen Häuschen, sie ist sehr 

gefallig und nett’, schrijft ze over een kennisje.
442

 Een andere vrouw beschrijft ze als ‘ein 

richtig verwöhntes Luxusweibchen’, die niets gewend was te doen, een ‘kokette Czechin.’
443

 

Dat Judica Mendels het gedicht ‘de vrouw in het concentratiekamp’ heeft bewaard, waarin 

een overvolle dag uit het leven van een Westerbork-vrouw met zorgen voor vooral het gezin 

wordt gevolgd, geeft een inkijkje in hoe zij zichzelf beschouwde. Uit haar brieven – immers 

voor anderen geschreven – komt een veel meer ontspannen vrouw naar voren.
444

 

Ook mannen zagen het huishouden als taak van de vrouw en zij gingen er in eerste 

instantie vanuit dat vrouwen in Westerbork deze rol op zich namen. Bij de Frijda’s was de 

was het terrein van Jeltje en Rose Italie kookte ‘als vanzelfsprekend.’
445

 Hans Bial beschrijft 

in zijn dagboek, geschreven ‘aan’ zijn gedeporteerde vriendin Hetty, hoe ‘Hilde gibt sich 

wirklich alle Mühe, Dich zu ersetzen. In der Haushaltführung natürlich nur. Es gelingt ihr 

auch über Erwarten gut.’
446

 Vrijgezelle mannen werden geregeld geholpen door vrouwen. Zo 

werden de sokken van Maurits Acohen gestopt door vrouwen van Dienstbereich 10,  
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‘De vrouw in het concentratiekamp 
 

Wanneer om zes uur in de kille morgen 

De strenge fluit tot opstaan dwong, 

Was zij reeds lang gekleed, om te 

verzorgen 

Haar man en kindren. Buiten zong 

De compagnie in nijdig afgebeten maten. 

In de barak zat op haar stroozak stil de 

vrouw 

En stopte eindeloze, wijde gaten 

In sokken. Naaide lappen op versleten 

mouw. 

Ze leit de kinderen eerst nog even slapen. 

Dan wekte zij ze, moederlijk en zacht. 

De kleinen rekten zich uit en gingen 

gapen; 

Met bloedend hart rukt zij ze uit de droom 

en lacht. 

Zegt net als thuis: “Kom, gauw je wassen, 

’t Wordt anders voor de school te laat! 

’t Is half zeven al. Je moet oppassen, 

Want denk er aan, de commandant is 

kwaad!” 

Het zure brood heeft zij heel dun 

gesneden, 

Tracht steeds het smaaklijk te doen zijn. 

En altijd heeft ze consequent vermeden 

De haren iets te tonen van haar innerlijke 

pijn. 

Om zeven uur heeft ze haar man, die hout 

moet hakken, 

Goedag gekust, zoals ze vroeger ook deed 

thuis. 

En dan verlaat ze snel de scheemrige 

barakken 

Om op de [sic] nemen weer het daaglijks 

kruis. 

Voor hete mangel staat ze lange, grauwe 

uren, 

Haar voeten worden ijzig koud op de vloer 

van steen. 

Soms vraagt ze stil: “Hoe lang moet dit 

nog duren?” 

Steunend vermoeid, van ’t één op ’t andre 

been. 

Maar in de middagpauze haalt ze eten 

En dekt een stukje tafel voor ’t gezin. 

Wil van de kinderen alles weten….. 

“Die moeder toch, die is er altijd “in””! 

Ze lacht als ze hun grappen haar vertellen, 

Maar denkt tegelijk aan hun gebrek aan 

slaap, 

En ziet de spitse snoetjes. “Ellen, 

Ga jij vanmiddag eens naar dokter Schaap. 

Zeg, dat je altijd moe bent, niet wilt eten. 

Ik zal je jurk nog naaien, vlug! 

En als hij soms wat meer wil weten, 

Om zeven uur ben ik van ’t werk terug!” 

Des avonds bij het flikkrend schijnen 

Van een melancholieke, bleke kaars, 

Zit zij te naaien. “God, spaar toch de 

mijnen,” 

Zo bidt zij zacht. “Maar ik, ik voel iets 

raars. 

Ik ben zo duizelig. Ik kan zo niet meer 

leven. 

Ik voel mij uitgeput en eindeloos moe. 

Wil ons toch, goede God, verlossing geven. 

Ik kan niet meer, dat geef ik toe.” 

Haar man en kindren liggen reeds te 

dromen. 

Dan klimt ook zij naar ’t drie-hoog bed, 

En kan tot haar de troost van Morpheus 

komen, 

Die voor een wijle uit de zorgen redt.’ 

 

 

 

Bron: zie voetnoot 444.  
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Voorzorg, toen zijn vrouw hier niet toe in staat was.
447

 Maar dit betekende niet dat mannen 

niets aan het huishouden hoefden te doen. Het is vooral in brieven en dagboeken dat duidelijk 

wordt hoe mannen en vrouwen in Westerbork gedwongen werden op dit vlak samen te 

werken; in memoires houdt men – het publiek indachtig – immers liever het ideaal in stand.
448

 

Alleenstaande mannen moesten sowieso voor zichzelf gaan zorgen. ‘Ik houd mij 

tegenwoordig bezig met huishoudelijke zaken, zoals het koken van porridge, het maken van 

compote, en wat zich zo voordoet’, schrijft Philip Mechanicus aan zijn dochter Ruth.
449

 En 

Maurits Acohen bericht aan familie hoe hij moest wassen, ‘omdat moeder nu niet kan.’
450

 

Rolomkering ging hand in hand met het tegelijkertijd proberen vast te houden aan de 

bestaande (sekse)orde. Men kon ook alleen maar uitgaan van wat bekend was. Hoewel 

mannen gedwongen werden te koken, te wassen en andere huishoudelijke taken te verrichten, 

klinkt in hun brieven en dagboeken niet dezelfde drive door als bij vrouwen. Zij legden geen 

verband tussen hygiëne en het huishouden of huiselijkheid. De luchtigheid waarmee 

Mechanicus aan zijn dochter schreef over zijn nieuwe huishouding, was voor een vrouw 

ondenkbaar. 

Een aantal mannen had zelfs weinig tot geen moeite met de wijze waarop in het kamp 

met de hygiëne werd omgegaan; zij leken een andere standaard te hebben dan de meeste 

mannen en vrouwen. Alfred Goldsteen meent dat het met de slechte hygiëne wel meeviel. Hij 

schrijft aan zijn vrouw: ‘Heb me zoojuist geheel gewaschen, dat doe ik iederen dag.’
451

 

Volgens Salomon Hammelburg hoefde zijn vrouw zich niet druk te maken om zijn 
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gezondheid want, ‘er wordt goed voor de hygiëne gezorgd.’
452

 Ook Ephraim Bril beschrijft in 

zijn dagboek hoe er goed voor de hygiëne werd gezorgd. Iedere week moest hij zich verplicht 

wassen.
453

 S. van den Bergh vond het in het kamp weliswaar verre van schoon – in zijn net 

naoorlogs verslag schrijft hij: ‘Zindelijke huisvrouwen moeten met afgrijzen in deze barakken 

hebben geslapen’ – maar hij schrijft ook: ‘Mij deed het weinig. Later heb ik aan veel erger 

dingen moeten wennen.’
454

 Dat laatste is voor beide seksen zeker een reden om de gebrekkige 

hygiëne na de oorlog minder zwaar op te vatten, maar vrouwen schrijven niet in zulke 

laconieke, bewoordingen over de hygiënische omstandigheden in het kamp. Voor mannen 

was het zo goed als mogelijk bewaren van de hygiëne niet een even belangrijke 

omgangsstrategie als het voor vrouwen was. 

Toch waren mannen net zo goed dolblij als ze zich eindelijk konden wassen, of schone 

kleding kregen.
455

 Historica Maaike Groffen beschrijft in Lekker fris, honderd jaar 

gezondheid, schoonheid en fatsoen hoe hygiëne in de eerste helft van de twintigste eeuw 

steeds meer een morele betekenis kreeg. ‘Gezondheidsregels en gedragsregels raakten met 

elkaar verstrengeld; (…) Gebrek aan hygiëne was afkeurenswaardig; vies en slecht lagen in 

die opvatting dicht bij elkaar’, schrijft zij.
456

 Voor zowel mannen als vrouwen in Westerbork 

lagen fatsoenlijkheid – menswaardigheid – en hygiëne dicht bij elkaar. Alleen stelden mannen 

het behoud van hun fatsoen niet gelijk aan het handhaven van een goed en geordend 

huishouden. Mannen legden eerder een verband tussen hygiëne, fatsoen en hun (sociale) 

status. Het verlies van hygiëne betekende het verlies van hun fatsoenlijk burgerschap. Gabriel 

Italie was zich hier zeer bewust van. ‘Men wil ons blijkbaar tot paupers maken, bezitloos en 
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smerig. Het is zeer moeilijk’, vertrouwt hij zijn dagboek toe, ‘hier een minimum van 

zindelijkheid te betrachten.’
457

 

 

3.4.2. Persoonlijke hygiëne, uiterlijk voorkomen 

Het schrikbeeld van Gabriel Italie was de pauper; een armoedzaaier, herkenbaar aan zijn 

onverzorgde uiterlijk. Mannen wilden er vooral gewoon fatsoenlijk blijven uitzien. Aan een 

net uiterlijk stelden zij minder eisen dan vrouwen deden. 

 ‘Gisteren heb ik me voor het eerst sedert maanden weer electrisch geschoren’, merkt 

Gabriel Italie op.
458

 Hans Goudsmit schrijft aan zijn vrouw: ‘Ik heb als ik weg zou moeten 

niets om op te zetten.’ Goudsmit doelt daarmee op de hoed, die beschaafde – burgerlijke – 

mannen behoorden te dragen.
459

 Philip Mechanicus tekent in een brief aan dochter Ruth op: 

‘Uiterlijk begin ik te lijken op een zigeuner’, waarna hij dit in een lange beschrijving 

toelicht.
460

 Voor sommige mannen moest er behoorlijk wat gebeuren voor zij in brieven of 

dagboeken opmerkten dat er iets aan hun uiterlijk was veranderd. Zo schrijft Jacob Levie: 

‘Mijn onderbroek is stuk.’ En concludeert dan kort: ‘Het goed heeft veel te lijden.’
461

 Gabriel 

Italie moest op een gegeven moment in de batterijenindustrie werken. Vervelend en vies werk 

waarbij batterijen uit elkaar moesten worden gehaald voor het carboniet. ‘M’n baard is 

helemaal zwart, zodat ik er bepaald jong uitzie!’ merkt hij geamuseerd op.
462

 De beleving van 

deze mannen stond overigens naast die van de ijdele mannen over wie Willem Willing 

schreef, de mannen die in de strafbarak hun ‘mooi haardos’ ten offer zagen vallen.
463

 

Om dit verzorgde herenuiterlijk te kunnen bewaren vroegen mannen in hun brieven 

om onder andere scheerspullen, zeep en kleding. Na zijn constatering dat hij niets had om op 

te zetten, geeft Hans Goudsmit een klein lijstje van benodigdheden op: ‘ook svp een laken dat 

slaapt zooveel fijner. Mijn tondeuze, een zeepdoos, zeep, hooge schoenen. Verder heb ik alles 
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meer dan prachtig.’
464

 Sander de Levie schrijft: ‘Ik ben dringend verlegen om een das met 

knoopjes, die in de koffer was, was direct gescheurd (…) Kleur komt er niet op aan. Is er nog 

een pullover te krijgen. (…) Nu ben ik den geheelen dag in pyama of overhemd dat spoedig 

vuil is.’
465

 ‘Als het kan misschien een paar scheermesjes, en een tube tandpasta’, vraagt Haim 

Benjamin Acohen.
466

 Ook de broers Abraham en Jeannot Asscher maken hun ‘nieuwe 

wensen’ kenbaar: ‘Jeannot vraagt of U hem een nieuwe zakagenda, een kam, schaakbord + 

stukken, schoenborstel + twee kleuren smeer, enige hemden en zijn werkjas wilt sturen.’
467

  

 De lijstjes die vrouwen opstelden waren een stuk langer. In de brieven van de familie 

Frijda wordt dit goed geïllustreerd. Joseph Frijda hield vanaf zijn ziekbed voor het overgrote 

deel de correspondentie bij en zo ook de lijsten van benodigdheden. Terwijl zijn lijstje beperkt 

bleef tot wat kleding, zeep en scheerspullen, waren de lijstjes van zijn vrouw en zuster een 

stuk omvangrijker. Op 14 oktober 1942 vraagt hij om ‘een of ander doekje voor tante J, dat zij 

om haar hoofd kan doen. Moeder zegt dat haar haar zo slordig zit, door het onverzorgde witte 

kapsel.’ 17 oktober: ‘Ook als het kan een of twee doekjes om om het hoofd te knoopen voor 

Moeder en tante Jet want moeders hoed is al eenige malen afgewaaid.’ Op 19 oktober 

verzoekt hij voor een derde keer om ‘twee waterdichte gummimutsjes’, een dag daarna voor 

een vierde keer.
468

 Dit betrof alleen nog maar de verzorging van het haar. 

Voor de uiterlijke hygiëne werd voor vrouwen de lat een treedje hoger gelegd dan 

voor mannen. Een vrouw ‘moest’ meer aan haar uiterlijk doen dan een man om op hetzelfde 

niveau van fatsoen te komen. Mayke Groffen schrijft hoe de opkomst van de cosmetica in het 

interbellum aantoont dat voor een mooi en gezond uiterlijk water en zeep niet meer afdoende 

waren. In reclames werd direct op het haast morele verantwoordelijkheidsgevoel van vooral 

vrouwen ingespeeld.
 
Een uitspraak als die in Gezondheid en Schoonheid, een handboek voor 

persoonlijke verzorging uit 1939, krijgt extra betekenis in het licht van Westerbork. ‘Een 

gezicht, dat jong wil blijven, moet niet onbeschermd steeds aan weer, wind en licht zijn 

blootgesteld.’
469

 Vrouwen be- en veroordeelden met name zichzelf en elkaar op hun uiterlijk, 

in de oorlog en erna. Niet alleen toetst Gertrud Hanemann-Kelemen haar vrouwelijke 

kennissen op hun kwaliteiten als huisvrouw, zij beoordeelt hen ook op de mate waarin zij er 
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verzorgd wisten uit te zien. ‘Frau Seelmann ist Barackenleiterein [van de s-barak EM]. Gut 

aussehende Persönlichkeit.’ Van een bevriende man noemt zij alleen de positie waar hij zich 

in de hiërarchie van het kamp in bevond. ‘Er, Dienstleiter, organisator der Antragstelle.’
470

 

Als mannen in memoires over het uiterlijk van vrouwen schrijven, is het vooral over 

de seksuele lading, de aantrekkelijkheid van de soms haast als exotisch beschouwde kleding 

die vrouwen in Westerbork droegen. De vrouw wordt van buitenaf bekeken, bewonderd, maar 

ook begeerd. De jonge meiden in overalls, werkend op het land of bij de Fliegende Kolonne, 

waren een noviteit voor mannen, ook voor de jonge Alexander Roseboom. ‘Die F.K. meisjes 

droegen eens geen saaie donkerblauwe, maar leuke kaki overals. Het was een optimistisch 

stel.’ Een nichtje van Alexander ‘zong altijd het hoogste lied. Het was een beauty van een 

meid, met vaak zwermen jongens om haar heen, als bijen om de honing.’
471

 Edgar Weinberg 

plaatst in zijn naoorlogse herinneringen bewust de in zijn ogen verfomfaaide mannen in de 

strafbarak tegenover de vrouwen, van wie sommigen, ‘managed with magic of a scarf or a 

hanky or a tie to produce something looking nice and smart.’
472

 Het dragen van hoofddoekjes 

in Westerbork was een noodzakelijkheid voor vrouwen die hun haren wilden beschermen 

tegen het rondvliegende zand, maar werden daarmee tegelijk een modeverschijnsel. Net zo als 

het in de jaren dertig voor lyceummeisjes was, getuige de herinnering van een vrouw in 

Stokvis’ Huishouden, huwelijk, gezin; huiselijk leven in de 20
e
 eeuw: ‘Hoofddoekjes kwamen 

in 1937 in de mode. Als lyceummeisjes droegen wij die met groot enthousiasme, tot 

ongenoegen van vader, die ons voor “Poolse landverhuizers” uitschold.’
473

 

Het is niet vreemd dat het verzorgen van het uiterlijk voor vrouwen net als het voeren 

van een schoon huishouden een middel was om – beter – met de ellende om te gaan.
474

 In 

brieven is te lezen hoeveel plezier en houvast vrouwen erin vonden hun uiterlijk goed te 
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kunnen verzorgen. Judica Mendels, die in een klein huisje woonde, schrijft: ‘Ik weeg gekleed 

112p. Mooi hè? Vooral stevige katoenen sokjes graag. Ik verlang naar bloote beenen. Zoo 

dadelijk komt de pedicure en Vrijdag de kapper.’
475

 Ook de vrouwen in de grote 

doorgangsbarakken probeerden hun waardigheid te behouden door goed voor hun uiterlijk te 

zorgen, bijvoorbeeld door om allerhande spullen te vragen. Dien Levie ‘had graag misschien 

kan Wies daar voor zorgen 1 gevoerd regenkapje een paar zeepdoosjes, haarspelden +/ - 5 à 6 

cm lang om de golf op te houden…’
476

 Hilde Verdoner-Sluizer ging geregeld naar de kapper 

om haar vuile haar te laten wassen. ‘De eerste keer wilde de shampoon heelemaal niet 

schuimen en schold de kapster die mij wasschte het al uit voor een nieuwe samenstelling; (…) 

Maar het haar was zoo vuil dat de zeep er eenvoudig niet op pakken wilde en bij het tweede 

keer wasschen kwam er gelukkig toch schuim tevoorschijn, om mijn shampoon te 

rehabiliteren.’
477

 Blijkbaar was de kapsalon erg populair. Er moesten namelijk maatregelen 

genomen worden, blijkens Lagerbefehl no. 25, om onrechtmatig gebruik – meer dan éénmaal 

per maand – ervan te voorkomen.
478

 De sieraden die Fred Schwarz en een vriend van 

vliegtuigafval maakten, vulden een gat in de markt.
479

 Shulamith Garbasz-Zimet herinnert 

zich vijftig jaar later nog dat ze een ‘brooch made of copper wire’ had.
480

 

 De bekommernissen van vrouwen om hun uiterlijk illustreren misschien nog wel het 

meest letterlijk Readings’ these van stripping en reclothing, letterlijker dan de zorg om een 

goed huishouden. Vrouwen voelden zich kaal geplukt, van hun vrouwelijke identiteit ontdaan, 

en probeerden zichzelf weer aan te kleden. Anna Hájková ondervond voor Theresienstadt 

hetzelfde. ‘Sauberkeit wurde zum Schlüssel, um das eigene Aussehen, den eigenen Körper 

und die Identität zu sichern.’
481

 In enkele vroege memoires komt dit ‘aankleden’ tot 

uitdrukking. Bijvoorbeeld als Gertrud Hanemann-Kelemen na de lange postsperre haar eerste 

benodigdheden plaatst tegenover die van haar man: ‘Ausserdem Zigaretten und Geld für Mau, 
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Seife und Crême für mich.’
482

 Betsy Vromen-Snapper, die een Palestina-Sperre had weten te 

bemachtigen, herinnert zich hoe vrouwen zich ‘voorbereidden’ op hun uitwisseling. ‘Iedereen 

stopte en naaide, want men wilde toch een beetje knap in Palestina aankomen.’
483

 Als het niet 

lukte om een vrouwelijk uiterlijk te behouden, kon dit hard aankomen. Nora Keizer herinnert 

zich met veel gevoel hoe andere vrouwen op haar neerkeken toen er luizen bij haar waren 

geconstateerd. Hoe zij opmerkingen maakten ‘over “verluisde wezens, die onze eens zo nette 

barak verpesten.”’ Het was Nora Keizer een raadsel hoe ze eraan was gekomen. ‘Ik walg van 

mezelf.’ (…) ‘Ik voel me werkelijk ziek en ellendig.’
484

 

 

3.5. VOEDSEL 

Sinds de onderzoeken van economisch historici Trienekens en Klemann is bekend dat de 

voedselvoorziening, ook voor niet-Arïers in (en buiten) de kampen, tot aan de Hongerwinter 

in 1944 op een redelijk (goed) peil stond.
485

 Ook in Westerbork, al varieerden kwaliteit en 

kwantiteit wel; in de hectische oktobermaand van 1942 waren aanvullende pakketjes zeer 

noodzakelijk. ‘De menschen die geen pakketjes krijgen verhongeren’, schrijft Dien Levie in 

haar brief. Sowieso waren pakketjes altijd welkom.
486

 In Gabriel Italie’s dagboek is de 
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fluctuatie in het voedselaanbod goed te volgen. Net als andere dagboekschrijvers hield 

Gabriel precies bij wat hij kreeg en wat hij had weten te ‘organiseren’, kamptaal voor ritselen 

of stelen. Eind november 1943 schrijft hij: ‘Op gezette tijden wordt er kaas en jam uitgereikt. 

En in onze pakjes krijgen we gelukkig ook nog al eens fruit.’
487

 Begin 1944 schrijft hij echter 

dat hij en zijn familie honger leden. De rantsoenen warm eten werden kleiner en Gabriel 

woog nog maar 53 à 54 kilo. Twee maanden later ging het weer beter, omdat hij en zijn 

vrouw, beide onderwijzers, op school meeaten. Eind april was de voeding eindelijk ‘in orde’, 

maar vooral omdat Gabriel extra melk en aardappelen kreeg.
488

 Aardappelen waren een 

‘kostbaar bezit: velen zoeken er naar op de stortplaats voor schillen en keukenafval. Zeer in 

trek zijn de grote aardappelkoeken, die men op de koekenpan maakt. Onze koekepan, één van 

de weinige in de barak, is voortdurend uitgeleend.’
489

 

 Een feitelijke constatering over de voedselvoorziening heeft echter niet persé direct 

verband met de beleving hiervan, en met het wel of niet honger hebben. Voor Gabriel Italie 

was de voedselvoorziening begin 1944 niet toereikend, hij leed honger. Nora Keizer 

karakteriseert in haar memoires het kampeten als ‘alle dagen stamppot’, zeer eenzijdig dus en 

zeker niet toereikend.
490

 Ephraim Bril beschreef het eten in zijn dagboek als beter dan in het 

werkkamp Mantinge, al werd er geen ritueel voedsel verstrekt.
491

 Wat voor de een toereikend 

was of zelfs veel, was voor de ander (te) weinig. Wel kan gezegd worden dat in Westerbork 

zelden sprake was van levensbedreigende hongersnood.
492
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Brieven begon men meestal met een bedankje. ‘Vriendelijk bedankt voor de heerlijke 

pakjes. Wat smullen wij daarvan’, schrijft Rozette Acohen aan kennissen. Rozette beschreef 

precies wat wel en wat niet goed was aangekomen, zodat dit een volgende keer goed zou 

gaan. ‘Alleen de gr. Erwten waren bedorven die moet U maar niet meer stuuren maar de br 

boonen waren heerlijk.’
493

 Na het bedankje volgden nieuwe verzoeken. ‘Wil Jacob aan Mevr 

K P schrijven, dat ze ons worst boter enz zendt, ze zond alleen droog brood en ontbijtkoek’, 

schrijft Dien Levie. ‘Als jullie kunnen missen stuurt gerust een paar busjes zalm dan hebben 

wij wat voedzaams en hartigs op de boterham.’
494

 Veranderingen in het postregime werden 

heel precies beschreven zodat de thuisblijvers hun pakketjes konden blijven sturen.
495

 

‘Ik zie nog steeds klaar hoe we een pakje kregen van onze oom die in ‘t verzet was 

(…); in ‘t pakje was een blik met zwart roggebrood, dat heel smakelijk was’, schrijft Abraham 

Stahl meer dan vijftig jaar later over het eten in het kamp. Shmu’el Hacohen herinnert zich 

hoe ’s avonds de ‘schatten’ tevoorschijn kwamen. ‘Ieder met zijn bezit. Een ongeschreven wet 
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bepaalde dat men niet op andermans bord keek. Ieder concentreerde zich op eigen zaken, en 

oefende zich in zelfbeheersing.’
496

 Eva Schloss herinnert zich alleen de ‘stamp pot’, ‘mashed 

potatoes with carrots and gravy poured over them – which tasted good’, terwijl Hans 

Andriesse, Harry Fields en Rob Cohen helemaal niet over het eten in het kamp schrijven.
497

 

Waar voor sommigen het eten weinig aan belang heeft ingeboet, is het voor anderen uit de 

herinnering verdwenen. Er is in het gestandaardiseerde beeld van Westerbork niet altijd meer 

plek voor. Een belangrijke reden zal zeker zijn dat in vergelijking met andere kampen de 

voedselsituatie in het doorgangskamp lang zo slecht niet was. Auteurs in en na de oorlog 

benadrukken het belang van zwarte handel en vooral, wederom, van pakjes.
498

 Diegenen die 

in het ziekenhuis lagen kregen geregeld extra voeding.
499

 Ook voor de bewoners van de kleine 

huisjes was het eten stukken beter, niet in de laatste plaats dankzij Vitamine R: R voor relaties 

in het kamp. 

 Hájková schrijft hoe vrouwen in Theresienstadt over het algemeen de 

voedselvoorziening voor de naaste familie op zich namen. Zij organiseerden en verdeelden 

het eten, zelfs al werden hun eigen porties daardoor kleiner. In interviews met vrouwelijke 

overlevenden bleek het eten één van de belangrijkste thema’s te zijn.
500

 Reading geeft 

daarentegen aan hoe voedsel juist één van de domeinen was, waarin mannen en vrouwen 

elkaar als het ware ontmoetten. Beiden deden in de kampen aan fantasiekoken, terwijl men 

zou verwachten dat dit vooral een vrouwenaangelegenheid was.
501

 Hoe schrijven mannen en 

vrouwen in Westerbork over de organisatie en verdeling van voedsel? 

                                                 
496

 Stahl, ‘Als kind in Westerbork’, HCKW, DO 565, inv.nr. 6745, HCKW, DO 565, inv.nr. 6745, 4, Hacohen, 

Zwijgende stenen, 249. Vergelijk Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd. Werner Löwenhardt’s 

familiealbum 1919-1945, (Alkmaar: René de Milliano 2004) 84, Hoekstra-Dresden, Wishing upon a star, 51. 

497
 Schloss, Eva’s story, 62, Hans Andriesse, Aan een zijden draad, herinneringen van een gedeporteerde, 

(Amsterdam: Meulenhoff 1978; oorspronkelijk ‘verklaring en verslag van wederwaardigheden’ maart-oktober 

1947, NIOD, 250d, inv.nr. 393), Harry Fields, Turbulente tijden, de odyssee van een joodse vluchteling, (Baarn: 

Verbum 2009), Cohen, Niet klein gekregen. 

498
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 76-77, zwarte handel, brief van Hans Goudsmit van 

27 juli 1943, HCKW, RA 1691. Van den Bergh, Deportaties, 27, Hanemann-Kelemen, Westerbork I, NIOD, 

250d, inv.nr. 571, 15, Leget-Lezer, ‘Verhaal Nety’, HCKW, DO 828, inv.nr 8596-012, over pakjes. 

499
 De Lange, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 456, dagboekaantekening van 19 april 1944: ‘De voeding in 

barak 1 [ziekenhuis; EM] was prachtig: zeker wel 2 maal per week een ei, veel melk, pap etc.’ Vergelijk 

Mechanicus, In dépôt, die geregeld schrijft welke extra’s hij in het ziekenhuis krijgt, 21, dagboekaantekening 

van 31 mei 1943, ‘een tomaat en een ei’, 30, 4 juni 1943, ‘extra tomaat.’ 

500
 Hájková, ‘Strukturen weiblichen Verhaltens’, 205. 

501
 Reading, The Social Inheritance, 74-75. 



131 
 

‘Hoe zou het tante Frieda in het kamp vergaan?’ schrijft Norbert Buchsbaum. ‘Zij, die 

altijd de wereld bekeek met een ‘waarom wil je ergens anders naar toe, als je een huis hebt?’ 

Norbert had zich geen zorgen hoeven maken. ‘Onmiddellijk nam zij ons welzijn in handen. 

(…) Het kampeten werd ongeschikt voor consumptie bevonden. (…) Ook onze pakjes kreeg 

zij. Wat ze erin vond om de warme pot te verbeteren werd gebruikt.’ ’s Avonds stond er 

‘heerlijk warm eten’ op tafel.
502

 ‘God mag weten hoe de vrouwen altijd weer kans zagen om 

voor hun gezinnen wat eten voor ’s nachts en de volgende dag te bewaren’, schrijft Werner 

Löwenhardt, terwijl Edgar Weinberg zich vlak na de oorlog herinnert hoe het kleine zusje van 

Hirschfeld ‘was set to the good work, and, in batches, she fed us.’
503

 Verschillende auteurs 

herinneren zich dat ze gezamenlijk op de vrouwenafdeling aten.
504

 

Ook in memoires van vrouwen wordt de voedselverdeling als vanzelfsprekend bij 

henzelf of andere vrouwen ondergebracht; het wordt ook in dit geval onderdeel van een 

seksebepaald verhaalstramien, van hun nieuw aangeklede identiteit. Johanna Schroot-Polaks 

herinneringen aan Westerbork (en Theresienstadt) staan in het teken van het voeden van haar 

gezin, vooral haar drie opgroeiende zoons. Ze werkte overal waar ze wat extra eten kon 

krijgen, spaarde zelfs van haar eigen porties en werkte in het Heidelager waar de SS en 

marechaussee verbleef. ‘Dit werk lokte ons erg aan, omdat we na het gedane werk het 

overgebleven marechaussee eten mochten meenemen. (…) Dat eten was prima en de jongens 

smulden ervan.’
505

 Inge Gassmann-Baumann vertrouwt haar lezer (haar eigen kinderen) toe 

waar ze haar bijzondere recepten heeft leren koken. ‘Gise Cohen heeft mij geleerd lekker te 

koken van niets, o.a. mijn beroemde Bretonse boerensoep en ook de tomatensoep en mijn 

ratjetoe.’
506

 Gertrud Hanemann-Kelemen beschrijft hoe zij en andere vrouwen eten kookten 

voor onderweg naar Bergen-Belsen.
507

 Ook in brieven en dagboeken wordt beschreven hoe 

vrouwen extra kookten voordat ze op transport gingen, zoals in de dagboeken van Willem 
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Willing en Gabriel Italie.
508

 En bij het gezin Italie kookte Rose, terwijl Jaap Polak bij zijn 

tante at.
509

 Bovenal wordt in brieven en dagboeken echter beschreven hoe mannen en 

vrouwen samen voedsel organiseerden, voor zichzelf, voor elkaar en de directe familie- en/of 

vriendenkring, waarmee bestaande verwachtingen over de sekserollen op hun kop werden 

gezet.  

In brieven van getrouwde stellen gaven zowel mannen als vrouwen allerlei verzoeken 

om eten op. Over het algemeen schreven beide echtelieden. De Kwiesers, de Levie’s en de 

Loebs schreven om de beurt, al viel die taak meer en meer aan Meta Loeb toe toen man Julius 

steeds zieker werd.
510

 Soms schreef één van de twee echtgenoten, zoals Joseph Frijda die alle 

tijd had in de ziekenbarak.
511

 Het is in deze brieven soms niet duidelijk wie precies welke 

benodigdheden opgaf. Het zou kunnen dat de lijstjes met levensmiddelen vooraf door de 

vrouwen werden opgesteld, zoals het geval lijkt te zijn bij de Heymanns. Erna kookte, zoals 

met Nieuwjaar, toen zij kippensoep had gemaakt waar, zo schrijft haar man Herman, ze ‘noch 

ein paar Kartoffelklösschen fabriziert und hineingegeben hatte.’
512

 Joseph Frijda schrijft 

echter ‘worst lijkt ons [nadruk EM] geschikter’, waarmee hij lijkt aan te geven dat hij, zijn 

vrouw en schoonzuster samen beslisten.
513

 Verzoeken werden ook meestal in de ‘wij’- vorm 

gesteld.
514

 Maurits Acohen beschrijft in zijn brieven hoe hij en zijn vrouw vooral samen zorg 

droegen voor het eten – voordat zijn vrouw haar sleutelbeen brak én toen zij weer aan de 

beterende hand was –, en hoe hij ook zelf kookte. ‘Papa gaat soep kooken voor vanavond, 

heerlijk hè?’ schrijft zijn vrouw. ‘En als het kan en er is plaats op de kachel dan kook ik weer 

een pannetje soep, alleen de worst blijft een beetje hard omdat ik niet zo lang van de kachel 
                                                 
508
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gebruik kan maken’, schrijft Maurits zelf.
515

 Veel mannen en vrouwen waren alleen en 

moesten sowieso voor hun eigen voedsel zorgen.
516

 

 Waren vrouwen inventiever in hun omgang met eten vanwege hun seksebepaalde 

opvoeding, zoals sommige historici menen met betrekking tot andere kampen?
517 

Hélène 

Wolff dacht vaak vooruit in haar verzoeken. ‘We kunnen een kookuur op de kachel 

aanvragen, zoodat ik ook iets ongekookts kan gebruiken’, schrijft ze.
518

 Hilde Verdoner-

Sluizer vraagt een ‘paar pakjes griesa te sturen en eventueel wat cacao, dan kan ik daarvan 

ook eens een pudding maken, met de maisena die ik nog hier heb.’
519

 Vrouwen lijken 

creatiever dan mannen – ze waren immers gewend dagelijks te koken. Zij maakten vaker wat 

extra’s klaar, op feestdagen of voor een transport.
520

 Toch klinkt in Maurits Acohens 

kookbeschrijvingen eenzelfde voldoening door als Mirjam Bolle beschrijft over het 

vrijdagavondmaal dat zij had weten te bereiden.
521

 Vrouwen die werkzaam waren in de 

aardappelkeuken konden wellicht makkelijker wat extra’s ‘organiseren’, maar beide seksen 
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waren continu op jacht naar voedsel, zowel voor zichzelf als voor familie en vrienden.
522

 Net 

als vrouwen vroegen mannen in brieven evengoed om levensmiddelen om mee te koken.
523

 

Het wordt uit deze brieven niet duidelijk wie nu de hoofdverantwoordelijke voor de 

voedselvoorziening was. ‘‘s Avonds doe ik net als de vos’, schrijft Maurits Acohen niet 

zonder enige voldoening, ‘of ik nog wat voor de kleine vosjes machtig kan worden.’
524

 

Gabriel Italie was zeer blij in zijn dagboek te kunnen vermelden dat ze nu ook zoon Ralf ruim 

te eten konden geven door hun extra rantsoenen aan hem af te staan.
525

 Voor zowel mannen 

als vrouwen werd de voedselorganisatie een omgangsstrategie. Soms gaf het zelfs een gevoel 

van voldoening of trots wanneer men iets bijzonder lekkers had weten te koken of 

‘organiseren.’ 

 De inhoud van de brieven sluit veel meer aan bij Readings these, die stelde dat voedsel 

een centraal thema voor beide seksen was. Dat de beschrijvingen in memoires meer lijken op 

hoe de – geïnterviewde – vrouwen uit Theresienstadt over voedsel berichten, zou te maken 

kunnen hebben met de seksebepaalde verwachtingen van het publiek die het schrijven van 

mannen en vrouwen beïnvloedden. In memoires krijgen vrouwen automatisch de rol van 

voedselvoorziener toebedeeld. Zij eigenen zich deze ook toe. Het goed uitoefenen van deze 

rol past in het beeld van de goede huisvrouw, de opnieuw aangeklede identiteit die vrouwen 

in hun memoires beschrijven.
526

 Maar in het kamp golden de oude regels niet meer en was het 

moeilijk om aan het vertrouwde vast te houden, wat in brieven en dagboeken maar al te 

duidelijk is. Dit verschil in beleving van en reflectie op voedsel tussen contemporaine 

                                                 
522

 Over vrouwen werkzaam in aardappelkeuken en hun mogelijkheden voor ‘organiseren’ zie Spanjaard, An 

American teenager, 87 en Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 250d, inv.nr. 571, 1. 

523
 Levensmiddelen vragen: Brief van Joseph Frijda van 22 april 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 891. Weinberg, 

‘Camp Westerbork summer 1944’, HCKW, DO 922, inv.nr. 8823, 2, over een kooktoestelletje dat hij zelf in 

elkaar had gezet. 

524
 Brief van Maurits Acohen van 25 juli 1943, HCKW, RA 1478. 

525
 De Lange, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 454, dagboekaantekening van 15 maart 1944. Vergelijk 

Mainz, ‘Erlebnisse 1940-1944’, HCKW, DO 578, inv.nr 6845, 60, die de extra melk vanwege zijn werk in de 

batterijen aan zijn kinderen gaf. 

526
 Iets dat overigens ook in contemporaine bronnen een rol kan spelen. Voldoening die vrouwen uit het 

organiseren en koken van lekker, voedzaam eten haalden, zoals Mirjam Bolle en haar vrijdagavondmaal, werd 

waarschijnlijk net zo goed in verband gebracht met hun notie van een goede huisvrouw als het betrachten van de 

hygiëne. Vergelijk Acohen, Esther Acohen- de la Bella, brief van 8 augustus 1943: ‘Is het nog zoo moeilijk met 

groente en fruit. Die zorg heb ik hier niet liever had ik het wel.’ Het zou interessant zijn als we met betrekking 

tot Theresienstadt ook de beleving in brieven konden analyseren en vergelijken met die in memoires. 



135 
 

bronnen en memoires is tekenend voor wat dit verlies van het vertrouwde voor de identiteit 

van mannen en vrouwen inhield. 

 

3.6. DIENSTBEREICH 4: HET KAMPZIEKENHUIS 

‘Een ziekenhuis op de Drentse hei, met, op zijn hoogtepunt, 1725 bedden, 120 artsen en meer 

dan duizend mensen personeel’, beschrijft Presser in navolging van Ottenstein de medische 

dienst van Westerbork.
527

 Het ziekenhuis werd wel een ‘staat in een staat’ genoemd; het was 

één van de meeste zelfstandige Dienstbereiche van het kamp.
528

 Aan het hoofd stond de niet 

onomstreden Duits-joodse Dr. Fritz Spanier. Deze man nam een ‘merkwaardige sterke 

positie’ in bij Commandant Gemmeker en had zodoende behoorlijk veel invloed.
529

 Het 

ziekenhuis van Westerbork was, vanaf november 1942, een volledig ziekenhuis.
530

 Al in het 

vluchtelingenkamp was er een kleine opvang voor zieken geweest, maar met de overgang 

naar doorgangskamp werd reorganisatie en uitbreiding noodzakelijk. Hierdoor ontstond een 

medische instelling met alle mogelijke specialisaties, zoals Julie van Zuiden-Bosman in haar 

naoorlogse verslag beschrijft: ‘Er was een ziekenhuis, een polikliniek en een tandheelkundige 

inrichting. Alles zeer goed. Knappe medici, goede geneesmiddelen verschillende apparaten, 

physische therapie, röntgenologie en een chirurgische afdeeling met een schitterende moderne 

operatiekamer waarvan het instrumentarium prachtig was uitgerust en uit Berlijn kwam.’
531
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 Auteurs erkennen de kwaliteit van het ziekenhuis. Julie Bial-Spitz schrijft in 1950: ‘De 

verzorging in Westerbork was niet slecht; de medische zelfs uitstekend.’
532

 In verschillende 

egodocumenten wordt beschreven hoe zelfs naar de oorzaak van allerlei soms al oude kwalen 

werd gespeurd, net zolang tot men resultaat had.
533

 Tegelijkertijd vormde het ziekenhuis een 

vreemde tegenstelling met de ellende van het kamp en zeker met de transporten. Vooral in 

memoires wordt dit opgemerkt. ‘Nooit zal ik begrijpen waarom de Duitsers al deze moeite 

deden en kosten besteden om Joden weer gezond te laten worden, Joden die ze toch van plan 

waren uit te roeien!’ schrijft de anders zo nuchtere Ottenstein.
534

 Hiermee onderstrepen de 

auteurs niet alleen de tegenstrijdigheid van Westerbork maar vooral ook het misdadige ervan. 

‘So was the “humane” approach of the Nazis in handling the deportation to the destruction 

camps!’ schrijft Philip Dwinger.
535

 

Lange tijd betekende een verblijf in het ziekenhuis dat je niet op transport werd 

gesteld. Deze bescherming strekte zich ook uit tot het gezin van de zieke. Maar wanneer de 

arts je weer beter – transportfähig – had verklaard, kon alleen een goede Sperre je nog van 

transport redden.
536

 Verschillende auteurs hebben aan dit uitstel van executie hun leven te 

danken, zo menen zij. Geen wonder dat zieken regelmatig probeerden hun verblijf in de 

ziekenbarak te verlengen.
537

 In Lagerbefehl 19 staan de maatregelen die Gemmeker nam ‘daar 

het steeds meer voorkomt, dat kampingezetenen, gedurende de werktijd, voor lichte 

ziektegevallen de Polikliniek bezoeken.’
538

 Een jaar later werd andermaal duidelijk gemaakt 

dat kampdoktoren zich aan de regels moesten houden. ‘Het mag niet voorkomen – gelijk ik 
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heb geconstateerd – dat een kampingezetene wegens hoofdpijn 2 dagen ziek geschreven 

wordt.’
539

 Toen op 8 februari 1944 meer dan de helft van het ziekenhuis op transport werd 

gesteld, betekende dit een einde aan de illusie van veiligheid die een verblijf in de 

ziekenbarak lange tijd had vertegenwoordigd.
540

 

Leefomstandigheden waren in het ziekenhuis over het algemeen beter dan in de 

gewone (doorgangs)barakken. Niet zozeer wat de hygiëne betrof, maar vooral vanwege de 

relatieve rust en het extra eten dat men er kreeg.
541

 In brieven merkten mannen en vrouwen op 

dat ze eindelijk de rust hadden om te lezen. ‘Verder lees ik veel, daar heb ik nu tijd voor’, 

schrijft Alfred Goldsteen aan zijn vrouw. ‘’t Is nu heel stil en dat is heel aangenaam’, schrijft 

hij verder. En in het ziekenhuis waren de slaapzalen lang zo vol niet als in de gewone 

barakken. ‘Eerst was ik 1 week in een andere zaal met 9 bedden, daar was ’t nog 

aangenamer.’
542

 Ook Gabriel Italie noteerde hoeveel hij las, terwijl Philip Mechanicus 

opschreef welk extra voedsel hij ontving.
543

 Harry Fields herinnert zich ‘Het was de vredigste 

periode uit mijn kamptijd en ik las veel.’
544

 

 In het ziekenhuis heerste strikte discipline en routine; mannen en vrouwen werden op 

aparte slaapzalen ondergebracht.
545

 ‘In barak 83 heerst een zeer strenge discipline, men zou 

haast kunnen zeggen model, indien het ook hier al weer niet slechts het uiterlijk betrof. De 

broeders zijn geen broeders in hun optreden, maar cipiers, straf en hard, niet allen maar de 

meesten. De leiding is in handen van een broeder, die uit Apeldoorn komt en hier 

klaarblijkelijk dezelfde harde hand laat voelen als daar’, schrijft Philip Mechanicus.
546

 ‘Het 
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licht ging heel vroeg aan, je werd gewassen, je kreeg medicijnen en eten, het dokters-college 

deed de ronde, er was bezoek van familie en vrienden en men hield er de hand aan alle regels 

waar een ziekenhuis niet buiten kan’, herinnert Shmu’el Hacohen zich.
547

 Ook Gabriel Italie 

beschreef zijn verblijf in het ziekenhuis uitgebreid. Bij zijn aanmelding werd hij onderzocht 

door een ‘Aufnahme-arts’ die hem daarna doorstuurde naar een zaaltje waar hij wachtte op 

zijn operatie die de volgende dag werd verricht. ‘Op 24 maart was de pijn al sterk verminderd. 

Frankenthal deed twee maal per dag de ronde.’
548

 Bezoekuur was er tweemaal per dag, onder 

bijzondere omstandigheden éénmaal. ‘Het dagelijkse bezoek van familieleden aan de 

patiënten geeft een zekere hartelijkheid en intimiteit aan het ziekenhuisleven’, schrijft 

Mechanicus.
549

 De moeder van Dien Levie, Hendrica de Levie-van Raalte, lag ook in het 

ziekenhuis en beschrijft het bezoek: ‘Pa is uit het ziekenhuis en ligt in Barak 71 bed 20, hij 

komt op het visite uur bij mij. Ook Dien, jaap en Jo komen mij dagelijks bezoeken. Je begrijpt 

de eerste visite bij Dien haar bed door mij was erg aandoenlijk.’
550

 Mevrouw Gotlib lag in het 

ziekenhuis, maar ‘verder alles best hoor. Vader mag me 2 x per dag bezoeken.’
551

  

‘Alleen al in 1943 werden 4458 personen bij aankomst in kamp Westerbork 

rechtstreeks naar één van de ziekenbarakken doorverwezen’, schrijven Abuys en Mulder.
 552

 

Uit de statistieken valt op te maken dat vrouwen vaker – officieel – ziek waren dan 

mannen.
553

 Vooral degenen die niet werkten, oudere vrouwen en vrouwen met jonge kinderen 

werden vaak in de ziekenbarak opgenomen. Onder de sterfgevallen van 15 juli 1942 tot 31 

december 1943 waren – vooral oudere – vrouwen oververtegenwoordigd en in april 1943 

stierven in de leeftijdscategorie van 76-85 jaar twintig vrouwen tegenover maar acht 

mannen.
554

 Hoe schrijven mannen en vrouwen over ziek zijn? 
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3.6.1. Ziek in Westerbork 

Vroeger of later kreeg iedereen in het kamp te maken met ziekte. Werd je niet zelf ziek dan 

was het wel een familielid of kennis die – vaker dan niet – door de ‘kampziekte’ werd geveld. 

Deze ziekte – een milde vorm van dysenterie veroorzaakt door de slechte hygiëne, het weinig 

voedzame eten en het in en op elkaar leven – wordt in alle generaties egodocumenten 

beschreven.
555 

 

 Brieven geven de meest directe ervaring van wat het betekende ziek te zijn weer. De 

geadresseerden werden nauwgezet op de hoogte gehouden van de vorderingen van de zieke, 

al kregen zij meestal niet het naadje van de kous te weten. De ernst van de ziekte werd 

geregeld met opzet minder gemaakt om ervoor te zorgen dat de thuisblijvers zich geen zorgen 

maakten. Zo begint Alfred Goldsteen zijn brief met de mededeling ‘Vandaag 17/7 ben ik 13 

dagen in het Z.H.’, maar voegt er direct aan toe ‘Ik voel me uitstekend. De verzorging, zoowel 

algemeen als medisch is voortreffelijk.’ Alfred was geopereerd aan een breuk. ‘Blij dat het 

gebeurd is, ik ben er nu af.’
556

 ‘Wij zijn nog in ’t ziekenhuis’, schrijft Alice van Cleeff-van 

Praag, ‘maar gaan vooruit. Ik mag reeds opstaan, alhoewel ik wel een beetje wankel ben. 

Longontsteking, mazelen en disenterie was een beetje veel ineens’, voegt ze bijna laconiek 

toe.
557

 Ook dagboekschrijvers schreven heel precies over het verloop van hun ziekte. Omdat 

er geen (directe) meelezers waren, waren zij geregeld openlijker in hun emoties dan 

briefschrijvers. Zo schrijft Gabriel Italie niet zonder spanning voor hij werd geopereerd: 

‘Voorlopig zal ik niet voortgaan met dit dagboek. Ik hoop de operatie te kunnen doorstaan: 

bejado afakeed… En mijn gedachten zijn en blijven bij Paul.’
558
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 In memoires is het ziek zijn één van de standaardonderdelen van de kampbeschrijving 

geworden, en ziekte wordt in één adem genoemd met andere typische aspecten van het 

kampbestaan. Ziek zijn wordt beschreven als iets dat onontkoombaar was in een overvol, vies 

kamp als Westerbork. Details over ziektes zijn in de herinnering grotendeels verdwenen. ‘Ik 

ben in de winter van 1943 veel ziek geweest, vooral dysenterie en middenoorontsteking’, 

schrijft Ellen Elliel-Wallach kort, zonder dieper op deze perioden van ziekte in te gaan.
559

 

Gretha Mouwes-Roozendaal beschrijft beknopt ‘Maar ik werd ziek, kreeg dysenterie met 

hoge koorts en moest naar het ziekenhuis in het kamp.’ Dit lijkt vooral van belang voor het 

verhaal omdat ze daar een verpleegster ontmoette, die later in Auschwitz haar ‘kampzusje’ 

werd.
560

 Sommige auteurs beschrijven het ziekenhuisbezoek in groter detail, maar dit betreft 

memoires waarin sowieso meer ruimte is voor Westerbork.
561

 Voormalige artsen en 

verpleegkundigen hebben vanuit hun professionele hoedanigheid logischerwijs veel 

uitgebreidere herinneringen aan ziek zijn en het ziekenhuis.
562

 

Ziekte zette de bestaande sekseverhoudingen op hun kop. Toen Dien Levie ziek werd, 

zag haar man Jacob zich gedwongen de zorg voor hun zoontje Jo Sander op zich te nemen. 

‘op Jo wordt door een familie Bijstad op de barak gepast [als Jaap werkt, EM], Jaap verzorgt 

hem verder wat wasschen en eten betreft. Van wat het zwaarste is moet je het beste kiezen’, 

schrijft Dien in een brief aan familie.
563

 ‘Die Kleine musste in die Baracke meines Mannes 

umziehen’, herinnert Anny Sulzbach zich van toen zij ziek werd, terwijl Ellen Loeb vlak na 

de oorlog haar vader beklaagt, die plots voor een zieke vrouw en dochter zorgen moest.
564

 

Zieke kinderen gaven beide ouders grote kopzorgen. Julie Bial-Spitz beschrijft in 1950 hoe 

haar twee kindertjes de één na de ander ziek werden. ‘Toen begonnen ons de kinderziekten te 

bezoeken. (…) Radelozer werd ik toen achtereenvolgend Rode Hond, mazelen, waterpokken 

en toen een middenoorontsteking kwam opzetten, welke laatste drie maanden duurde.’
565

 Dien 
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Levie kon eindelijk weer wat bijkomen. ‘Ik hoop nu binnenkort de wolletjes weer zoo’n 

beetje zelf te wasschen’, schrijft ze, ‘dat was mij wat wij allebei ziek.’
566

 Ook Gabriel Italie 

was naar van de zorgen om dochter Ida die kinderverlamming had opgelopen. Zo noteert hij 

in zijn dagboek ‘De zorg over Ida – naast het vreselijke verdriet over Paul [zoon die al op 

transport was gesteld EM], blijft mij overvallen.’
567

 Iedere dag schreef hij hoe het met haar 

ging. 

 Vrouwen ervoeren de zorg voor zieken niet alleen als moeizaam en zwaar. In Hilde 

Verdoner-Sluizers en Dien Levie’s brieven klinkt door hoe goed zij zich voelden als zij wat 

hadden kunnen regelen voor een ziek familielid of kennis. ‘Zoo maken wij elkaar het leven 

hier nog zeer gezellig en doordat men elkaar met allerlei helpt, kan men nog veel vreugde in 

het leven scheppen’, schrijft Hilde nadat ze haar man uitgebreid had verteld wat ze allemaal 

had gedaan voor tante Nette en tante Jetje in het ziekenhuis.
568

 Dien Levie schrijft kordaat ‘S. 

vind ik erg mager geworden. Heintjes heeft bronchitis, voor haar de pakjes nog hetzelfde 

adres.’
569

 Zorgen werd voor hen een omgangsstrategie; het sloot aan bij de verwachtingen die 

zij en anderen van zichzelf hadden, als ‘zorgende’ vrouw en als moeder. Het gaf vrouwen in 

de oorlog een houvast en na de oorlog was het onderdeel van hun opnieuw aangeklede 

identiteit.
570

 Mannen en vrouwen bezochten overigens samen zieke familieleden en 

vrienden.
571

 Gabriel Italie schrijft hoe zijn vrouw Rose zich wat ontfermde over Lene Mainz, 

‘die in het ziekenhuis ligt en erg apathisch is. Samen met Rose zocht ik haar op.’
572

 

 De behandeling van zieke en zwangere vrouwen was voor auteurs ten slotte één van 

de belangrijkste bewijzen van de beestachtigheid en misdadigheid van de Duitsers. Hier 

traden zij de (sekse)conventies met alle mogelijke voeten. ‘Vele vrouwen leven hier op de 

rand van zenuwuitputting, menige vrouw stort ineen, en komt in het ziekenhuis terecht om te 

worden opgekalefaterd. Voor hoe lang?’ vertrouwt Philip Mechanicus zijn dagboek toe.
573

 

I.M.B. Gassmann-Baumann herinnert zich over haar werk in het ziekenhuis: ‘Ook vrouwen, 
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die hoogzwanger waren, werden ‘zurückgestellt’, mochten hun baby in het ziekenhuis krijgen 

en werden dan mét baby op transport gesteld.’
574

 Judica Mendels beschrijft de quarantaine bij 

aankomst: ‘Vrouwen zakten in elkaar van vermoeidheid en emotie en werden door 

verpleegsters weggedragen.’
575

 

 

3.6.2. Menstruatie en zwangerschap 

Enkele ervaringen in het kamp waren alleen aan vrouwen voorbehouden. Sommige vrouwen 

kwamen zwanger aan of werden dit in het kamp en moesten daar bevallen. Soms werden 

vrouwen gedwongen abortus te plegen. De maandelijkse stonden waren een extra belasting, 

geregeld verdwenen ze. Dit zorgde weer voor angsten over toekomstige onvruchtbaarheid. 

Verschillende historici wijzen op deze ‘extra’ ervaringen als bewijs voor de ‘dubbele 

benadeling’ die vrouwen in de kampen zouden hebben ondergaan.
576

 Maar in Westerbork 

werden seksebepaalde verwachtingspatronen juist ook gebruikt om de medewerking van 

mannen en vrouwen te verkrijgen. De ‘zwakkere sekse’ werd soms beter behandeld om zo de 

transporten zo rustig als mogelijk te laten verlopen; vrouwelijke s-gevallen werden alleen 

kortgeknipt, niet kaalgeschoren en met betrekking tot het nog te bespreken werk waren er 

verschillen in het voordeel van vrouwen.
577

 Voor zwangere vrouwen leek Westerbork zelfs 

een ‘aangenamere’ plek dan voor niet-zwangeren. Zij hoefden tijdens een groot gedeelte van 

hun zwangerschap niet te werken; de eerste maanden na de geboorte konden ze bij hun kind 

blijven en kregen ze – beiden – extra voeding.
 578

 Birnbaum, hoofd van het weeshuis, schrijft 

hoe er een ‘Muttersaal’ was ingericht voor moeders met pasgeboren kinderen.
579

 In het 
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ziekenhuis was er een aparte kraamafdeling.
580

 Belangrijk was ook dat gezinnen waarvan de 

vrouw meer dan zeven maanden zwanger was of korter dan anderhalve maand geleden was 

bevallen, gesperrd waren voor Arbeitseinsatz.
581

 

 Maar deze ‘extra’ zorg was in zijn uitvoering zeer relatief. Vooral in het eerste half 

jaar stierven er (onnodig) zuigelingen.
582

 In egodocumenten wordt hier herhaaldelijk melding 

van gemaakt. Dien Levie schrijft aan familie hoe zij op haar zaal kraamvrouwen zag 

binnenkomen. Het leverde gemengde gevoelens op. ‘Hier in de zaal liggen 8 kraamvrouwtjes, 

aardig is het als de kindertjes binnen worden gebracht om door de moeders gevoed te worden. 

Vreselijk om in Westerbork geboren te worden. Veel zuigelingen lijden aan 

ingewandstoornissen en sterven eraan. Jaap begrijpt niet hoe de menschen in dezen tijd 

kinderen laten geboren worden, dat zijn gekken zegt hij.’
583

 Mania Krell beschrijft in een brief 

aan vrienden hoeveel kinderen – geen pasgeborenen – van kennissen al gestorven waren, en 

Jetta Leget-Lezer, werkzaam in het ziekenhuis, herinnert zich kort na de oorlog: ‘Kleine 

kinderen stierven ten gevolge van voedingsstoornis, zonder dat iemand in staat was de arme 

kleine te helpen….’ Samen met collega’s stal ze melk, warmde dit op met Esbit en gaf het aan 

de baby’s. ‘Helaas was dit alles wat we konden doen en het was niet genoeg.’
584

 Zodra 

vrouwen met pasgeboren kinderen weer transportfähig werden beschouwd, liepen zij en hun 

gezinnen meer kans om op transport te worden gesteld dan echtparen zonder kinderen, zo 

geeft Ottenstein aan.
585

 Het paar zonder baby was immers makkelijker inzetbaar en ‘kostte’ de 

kampgemeenschap minder. 

                                                 
580

 Keizer, Danse macabre, 79, en brief van Dien Levie van 29 oktober 1942, NIOD, 250i, inv.nr. 891. 

581
 Zeven maanden zwangerschap of meer tot enkele maanden na de geboorte gaf lange tijd bescherming van 

transport. De regels omtrent zwangere vrouwen en transport veranderden echter continu. Presser, Ondergang, 

tweede helft, 373. Vergelijk Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 17a, Cohen, verslag 4, 

NIOD, 244, inv.nr. 475, 12, Keizer, Danse Macabre, 79-80. 

582
 Voor de statistiek aan de hand van ‘objectieve’ gegevens over kindersterfte in Westerbork, zie voetnoot 900, 

205, zie ook Abuys, Mulder, Genezen verklaard voor…, 69, en De Jong, ‘De ondergang van het Nederlandsche 

jodendom’, NIOD, 250i, inv.nr. 493, 20, ‘Veel zorg gaven de zuigelingen.’ Pas in januari 1943 kon er ‘een 

eenigszins behoorlijke plaats’ voor pasgeborenen worden gerealiseerd. De Jong schrijft dat in de maanden van 

juli tot en met november ongeveer tien zuigelingen waren overleden, wat voorkomen had kunnen worden als de 

(hygiënische) omstandigheden beter waren geweest. 

583
 Brief van Dien Levie van 29 oktober 1942, NIOD, 250i, inv.nr. 891. 

584
 Brief van Mania Krell van 1 juni 1943, HCKW, RA 1095, Leget-Lezer, ‘Verhaal Netty’, HCKW, DO 828, 

inv.nr 8596-01. ‘Esbit’ is een brandstof in de vorm van gedroogde blokjes. Vergelijk Keizer, Danse macabre, 

80, 111, en Auerbach-Polak, e.a., Bewogen stilte, 51. 

585
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 96a. 



144 
 

 Zwangerschap wordt niet vaak vanuit de eigen beleving beschreven. Waarschijnlijk 

hebben maar weinig jonge moeders de gaskamers overleefd, maar ook zijn er in dit onderzoek 

geen brieven van heel jonge moeders of zwangere vrouwen. Misschien komt dit doordat jonge 

moeders meer bezig waren met het zorgen voor hun bijna- of pasgeborene en hun kostbare 

tijd niet besteedden aan het schrijven van brieven. Het kan ook toeval zijn. In enkele vroege 

memoires schrijven vrouwen wel over jong moederschap, een enkeling over zwangerschap 

zelf. 

 Nora Keizer beschrijft hoe ze ontdekte dat ze zwanger was van haar kersverse man. 

Het ‘heuglijke’ nieuws van de dokter kwam voor haar als een donderslag bij heldere hemel. 

‘Het is alsof ik mijn doodvonnis in handen houd’, schrijft ze. ‘Mijn kind mág niet in 

Westerbork geboren worden! In een kamp, zonder behoorlijk voedsel, zonder kleren, want 

waar zou je babygoed vandaan moeten krijgen? Zonder bed, zonder alles wat nodig is om een 

zo´n teer schepseltje te verzorgen.’
586

 Hoewel ze de dokter smeekte haar ervan af te helpen, 

wees hij dit resoluut en verontwaardigd van de hand; ze ging uiteindelijk zwanger op 

transport. Julie Bial-Spitz kwam met twee kinderen, een peuter en een baby, in het kamp aan. 

Uit haar schrijven blijkt waar het bij het hebben van een baby in Westerbork om draaide: 

altijd zorgen om voeding en ziekten. ‘Ondertussen probeerde ik met veel kunst-en vliegwerk 

mijn baby, Tamar, te voeden, want wel kon men uitstekende flessenvoeding in het kamp 

krijgen, maar ‘s morgens waren de flesjes niet warm te krijgen en zo stierven vele van onze 

arme baby’s door koude flessenvoeding, die hun darmpjes aantastten, waarna ze door een 

darmkwaal gesloopt werden. Bij mij lukte het, wonder boven wonder. Het kindje bleef 

leven.’
587

 

 Door Julie Bial-Spitz werd het leven met baby en kind als ‘gewoon’ beschouwd: zo 

was het en niet anders. Zij lijkt haar leven als jonge moeder niet zwaarder te hebben gevonden 

dan kampingezetenen zonder kinderen.
588

 Het is het perspectief van binnenuit, van de vrouw 

die het ondergaat of heeft ondergaan. Het perspectief van de buitenstaander is heel anders. De 

eigen ellende viel even in het niet bij de confrontatie met zwangere vrouwen en jonge 

moeders, zoals Dien Levie ervoer die haar toestand vergeleek met kraamvrouwen op haar 

ziekenzaal.
589

 Bovenal werden zwangere vrouwen en jonge moeders de belichaming van de 

onmenselijke behandeling door de Duitsers. ‘Het ergste waren de zwangere vrouwen’, haalde 
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ik eerder Mirjam Bolle aan.
590

 En Werner Bloch herinnert zich hoe in zijn wagon zwangere 

vrouwen zaten, ‘zoals die van mij in de zevende maand.’
591

 Het geeft een extra 

onheilspellende toon aan de rest van zijn beschrijving van het transport. 

 Vrouwen hadden ook te maken met hun maandelijkse cyclus, of het uitblijven 

daarvan.
592

 In maar weinig egodocumenten wordt over dit thema geschreven. Het kan zijn dat 

het een taboe was en is om over dit zeer intieme aspect van het vrouw-zijn te schrijven.
593

 

Waxman concludeert echter dat toen ‘sekse’ als thema opkwam in de geschiedschrijving van 

de Holocaust, juist vrouwgerelateerde onderwerpen zoals (het verlies van) menstruatie in 

memoires ingang vonden.
594

 Voor dit specifieke bronnencorpus gaat dit echter niet op. 

Onduidelijk blijft waarom de vrouwelijke auteurs zo weinig over (het verlies van) menstruatie 

schrijven. In enkele brieven vroegen vrouwen om maandverband. ‘Is dat bij jullie nog te 

krijgen: maandverband?’ vraagt Etty Hillesum aan een vriendin.
595

 Ook Erna Heymann-

Heymans vroeg om ‘Monatebinden’, terwijl Dien Levie aangaf nog genoeg te hebben, al was 

dat wel ‘gauw stuk en zeer slecht.’
596

 Twee van deze vrouwen bewoonden betere barakken of 

een klein huisje. Mirjam Bolle, die in een grote doorgangsbarak woonde, schrijft: ‘Ik ben al 

die tijd dat ik hier ben, nog niet ongesteld geweest. De meesten niet.’
597

 ‘Men zegt dat er 

kamfer in het eten gedaan wordt’, voegt ze toe. Dit gerucht deed in meerdere kampen de 

ronde. Kamfer is een vergif dat de menstruatie zou verstoren. Hiermee werd het stoppen van 

de maandstonden in direct verband gebracht met de misdaden van de nazi’s. Er is nooit bewijs 

gevonden voor het waarheidsgehalte van het gerucht dat Mirjam Bolle ook maar half serieus 
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leek aan te halen, maar toch geeft het aan hoe vrouwen zich in hun vrouw-zijn voelden 

aangevallen. 

 Elie Cohen, arts in Westerbork, beschrijft als enige man in zijn net naoorlogse verslag 

hoe vrouwen op spreekuur kwamen en klaagden over het uitblijven van de maandstonden, wat 

hij weet aan de invloed van heftige emoties. Op de dag van transport menstrueerden deze 

vrouwen vaak plots weer. Het waren volgens hem voornamelijk vrouwen in de grote 

doorgangsbarakken die niet menstrueerden.
598

 Cohen lijkt hiermee vooral te willen laten zien 

wat de stressvolle omstandigheden – door de Duitsers veroorzaakt – voor invloed konden 

hebben. Iets dat ook Ina Soep aangeeft in haar herinneringen. Zij beschrijft hoe ze in het 

ziekenhuis met andere vrouwen over ‘typische vrouwenzaken, zoals menstruatie’ kwam te 

praten. Ina stopte met menstrueren op de dag dat ze in Westerbork aankwam en begon weer 

op de dag dat ze in Nederland terugkeerde. ‘Misschien heeft het te maken met zenuwen of 

met angst, of misschien is het een manier van moeder natuur om ons te beschermen. Ik weet 

het niet.’ Griezelig vond ze het wel.
599

 

 

3.7. MANNENWERK, VROUWENWERK? 

Op 17 december 1943 noteert Philip Mechanicus een decreet tegen ‘arbeidschuwe’ vrouwen 

in zijn dagboek. Bij ‘niet-uitvoering van opgedragen werkzaamheden’ zouden er 

strafmaatregelen volgen, onder andere extra werk na werktijd en op vrije dagen. ‘Bij 

herhaalde waarschuwing of dienstweigering’ konden er strengere maatregelen volgen, zoals 

overplaatsing naar barak 67, ‘eventueel met familieleden.’
600

 Mechanicus beschrijft hoe 

vrouwen ‘om het minste of geringste’ van het werk wegbleven en ‘dienstfrei’ briefjes bij 

artsen aanvroegen. ‘Begrijpelijk’, meent hij, aangezien een groot deel nog nooit had gewerkt 

‘in de eigenlijke zin van het woord.’ Hij voegt toe: ‘Velen hebben ook niet de krachten, die 

voor het werk vereist worden, zij gaan veelal gebukt onder de zorgen voor haar gezin, haar 

verwaarloosde kinderen, komen nachtrust tekort, zijn overstuur; anderen onttrekken zich aan 

het werk omdat zij een aangeboren luiheid hebben en de spiegel als het centrum van hun 

belangstelling kennen en wenden ziekte voor. De welopgevoede vrouw, met zin voor 
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maatschappelijke verhoudingen slaat er zich het best het moedigst doorheen.’
601

 

  In die paar begeleidende zinnen zit een heel arsenaal aan opvattingen over vrouwen 

verborgen. Vrouwen werkten niet, vrouwen zorgden voor het gezin, vrouwen waren niet zo 

sterk en emotioneel, sommige waren lui en gericht op hun uiterlijk, al waren er ook 

welopgevoede vrouwen die zich er doorheen sloegen voor familie en gezin. Het decreet werpt 

licht op wat het betekende voor vrouwen om plots zes dagen in de week te moeten gaan 

werken, waar voorheen veel, vooral getrouwde vrouwen (lang) niet hadden gewerkt. Voor 

mannen was werken daarentegen gewoon, zodat Werner Löwenhardt in zijn memoires 

schrijft: ‘Het was een soort normaal abnormaal gebeuren, niet te vergelijken met een 

gevangenis. Wij waren vrij en gingen ‘gewoon’ werken. Bij het bureau voor statistiek was het 

net alsof ik voor een multinational werkte.’
602

 

  Toch wordt door maar weinig vrouwen geschreven over een overgang of verschil met 

vroeger. Misschien verbaasde het niet dat ook zij moesten werken, verwachtte men dit zelfs 

van de Duitsers.
603

 ‘Na al die jaren heb ik mijn oude werk – jeugdzorg – weer opgevat’, 

schrijft Nel van Baren in haar brief, ‘ik heb het nu nog niet verleerd en vind het altijd nog 

prettig werk.’
604

 Judica Mendels was minder positief. Ze schrijft aan vrienden: ‘Ik leef als een 

werkende vrouw, die voor zichzelf zorgen moet.’
605

 Het was Judica die het gedicht ‘De vrouw 

in het concentratiekamp’ bewaarde waarin een dag uit het leven van een vrouw werd gevolgd, 

met nadruk op de dubbele last van werken voor de Duitsers én voor het gezin. Maar deze 

‘dubbele last’ wordt vooral door mannen óver vrouwen beschreven. Zo tekent Mechanicus op: 

‘Vrouwen martelen zich af in de verdeling van hun tijd tussen haar werk, in het metaal-, 

textiel- of ander bedrijf, het bekokstoven van haar armelijke huishoudentje, en het nalopen 

van hun zieke man en kinderen.’
606
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 De organisatie van Westerbork was ingedeeld in twaalf Dienstbereiche: strak 

hiërarchisch ingedeelde dienstafdelingen die ieder voor zich een deel van de organisatie op 

zich namen, elk met een eigen leider en plaatsvervanger. De twaalf Dienstbereiche waren de 

Lagerkommandantur, administratie, Ordedienst, medische dienst, binnendienst, buitendienst, 

werkplaatsen I, werkplaatsen II, keuken, voorzorg, vrouwendienst en de industrie (deze laatste 

werd officieel ingesteld in augustus 1943).
607

 Dienstleiter waren mannen, behalve bij het elfde 

Dienstbereich, de Frauendienst, dat werd geleid door Frau Moses. Onder de Frauendienst 

viel het traditionele ‘vrouwen’ werk: ‘Kartoffelkuche, Nähstube, Reinigungsdienste, 

Heimarbeit-angegliedert der Nähstube, Heidelager, Haushilfen beim arischen Personal’, en 

het ‘Wäschemagazin.’
608

 Zonder Vitamine R of speciale vaardigheden werden vrouwen bij 

aankomst aan het aardappelschillen gezet, terwijl mannen fysiek werk kregen toegewezen, in 

de buitendienst of industrie.
609

 Had men wel invloed dan waren er meer mogelijkheden. Zo 

kreeg Mirjam Bolle ‘door een relatie van Jenny een baantje als helpster van de secretaresse bij 

de administratie van de school’ en had Elie Cohen voordeel van zijn beroep als arts.
610

 

Overigens werd van dit sekseonderscheid meteen afgeweken, als dit (economisch) voordeel 

bracht. Vrouwen en mannen werden beide ingezet voor de oogst.
611

 Op appèl staan, maximaal 
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een kwartier, was voorbehouden aan bepaalde dienstgroepen; de Frauendienst was er vrij van, 

net als de keuken, de gezondheidsdienst, het onderwijs en de Voorzorg.
612

 Ook hoefden 

vrouwen als zij dat niet wilden geen dienst te doen in de NB, de Notbereitschaft, die de 

ordedienst – ordebewakers – ondersteunde bij vertrekkende transporten.
613

 Zieken, kinderen 

onder de vijftien, mannen en vrouwen boven de vijfenzestig, zwangere vrouwen en moeders 

met kleine kinderen waren van de arbeidsplicht vrijgesteld.
614

 Werktijden waren lang, maar 

niet ongewoon voor de tijd. Gemiddeld werd 10 uur op een dag gewerkt, met één lunchpauze, 

6 dagen lang. Dat kwam neer op een werkweek van gemiddeld 60 uur, al konden werktijden 

per Dienstbereich verschillen.
615

 

  Bovenal meenden kampingezetenen dat goed werk uitstel van transport kon betekenen; 

iedereen in het kamp probeerde dus een goed baantje te krijgen. De wens was hier vader der 

gedachte. Alleen een plek op één van de lijsten van Zurückgestellte gaf immers een officiële 

Sperre en bood uitstel van transport. Slechts in enkele gevallen gaf werk direct toegang tot 

een Sperre, vaak via ‘Vitamine R’, relaties met personen van invloed.
616

 Getrouwde vrouwen 

werden, naar analogie van het dominante kostwinnersmodel, op de Sperre van hun man gezet. 
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Hoe diep geworteld het idee was dat het hebben van een goed baantje direct verbonden was 

met uitstel van transport blijkt uit enkele brieven. Zo schrijft Jo van Oosten-Jakobs: ‘Ik moet 

er zelf voor werken om te blijven. Andere vrouwen blijven op het werk van de man.’
617

 En 

Dien Levie schrijft aan haar ouders: ‘Wij hopen hier te blijven, doch zeker zijn we daar nooit 

van, ondanks Jaap hier werkt.’
618

 Dubbele zekerheid was beter dan geen enkele en zodoende 

probeerden ook getrouwde vrouwen aan een goed baantje te komen. 

  Brieven en dagboeken geven inzicht in het dagelijkse werkritme. ‘Nu, lieve Wil, moet 

ik weer doorwerken, het schafthalfuurtje is om’, eindigt Margot Willing haar brief aan 

stiefdochter Wil.
619

 Kampingezetenen berichtten of ze nog werkten, waar en hoe het hen 

afging. ‘We werken nog steeds’, schrijft Mary Kwieser, ‘Mary werkt nu tijdelijk niet in het 

weeshuis, maar is toch bij de kinderverzorging gebleven’, schrijft man Henri.
620

 Alfred 

Goldsteen bericht zijn vrouw: ‘Nog steeds alles wel. Ik werk heel prettig, krijg (voor dit soort 

werk) ½ L. melk p.d..’
621

 De vele wisselingen in werk werden precies beschreven. Mirjam 

Bolle werkte in de buitendienst, als hulpje van een secretaresse, moest weer terug in de 

buitendienst, maar wist via een relatie daar weer uit te komen, om ten slotte terug te keren op 

haar oude plek. Gabriel Italie werkte zich op van straatveger tot docent op de Westerborkse 

school, maar moest ook in de batterijen werken.
622

 Voor veel oudere mensen waren de lange 

werkdagen erg zwaar, zoals blijkt uit een brief van Meta Loeb. ‘Ik werk op het oogenbl. halve 

dagen, het was me te zwaar geworden 10 uuren.’
623

 

  In memoires is de directe routine van het werk logischerwijs verdwenen. Toch wordt er 

nog steeds veel over het werk geschreven. Zinloos werk versmalt in de herinnering tot één, 

lange bezigheid. Het uit elkaar halen van batterijen is hiervan een voorbeeld, net als het 

slopen van vliegtuigonderdelen. Alexander Roseboom herinnert zich zijn werk als ‘nutteloze 
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geestdodende arbeid in smerige barakken of ongewoon zwaar werk.’
624

 Werk dat door een 

individu als zeer zinvol werd ervaren, blijft in memoires een grote rol spelen, zeker als het 

ook nog van invloed is geweest op de naoorlogse beroepskeuze of voortvloeide uit het leven 

van voor de oorlog. Werner Löwenhardts werk als kamptekenaar sproot direct voort uit zijn 

vooroorlogse werk als illustrator.
625

 Verschillende artsen en verpleegkundigen herinneren zich 

uitvoerig wat het betekende een medisch beroep uit te oefenen in een kamp.
626

 

  Werk bracht regelmaat en orde in het onzekere kampbestaan. In brieven en dagboeken 

uiten auteurs de directe bevrediging van een zinvolle dagbesteding, terwijl goed en nuttig 

werk in memoires één van de weinige dingen is waar men positief op terugkijkt. Bepaald 

werk gaf lichamelijk voordeel, zoals in de batterijen waarvoor je extra melkrantsoen kreeg, of 

werk waarbij je makkelijk wat extra eten kon ‘organiseren’, zoals bij het aardappelen 

rooien.
627

 Bovenal bood werk een psychisch voordeel. Het gaf richting aan de dag, leidde af 

van vervelender zaken, en gaf, vooral als het inhoudelijk werk betrof, voldoening. ‘Mijn werk 

is prettig en neemt mij heelemaal in beslag’, schrijft Lotte van Praag in een brief.
628

 Alice van 

Cleeff-van Praag schrijft hoe het werk in het ziekenhuis ‘gelukkig al onze tijd en gedachten 

op eischt.’ ‘Mijn werk is prettig, en geeft voldoening.’
629

 Margaretha Meijer-Cohen werkte bij 

de revue ‘als decoratieschilder en toneelbouwer. Prettig werk.’
630

 Ook minder inhoudelijk 

werk kon de geest bezig houden en zo bleven vervelende gedachten op afstand. ‘Vele luieren 

liever den tijd die zij hier door moeten brengen, in plaats van door aangenaam door te werken 

den tijd te korten en hun moeilijkheden op een achtergrond te schuiven’, schrijft Willem 
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Willing in zijn dagboek.
631

 Even verderop noteert hij: ‘Toch zijn we blij naar de Industrie te 

kunnen gaan want daar hebben we vrijheid en afleiding.’
632

 Onder het aardappel schillen werd 

menig kamplied geboren, schrijft Hans Ottenstein, en ook Johanna Schroot-Polak memoreert 

de aangename onderonsjes die zij bij dat werk had.
633

 ‘Maar het allerbelangrijkste was’, 

concludeert Werner Löwenhardt ‘dat het werk was, iets om mee bezig te zijn.’
634

 

 Op één punt is er in de wijze waarop werk als omgangsstrategie fungeerde een verschil 

tussen mannen en vrouwen. Dit verschil heeft te maken met de deels andere betekenis die 

werk maatschappelijk gezien voor beide seksen had. Het hebben van goed, betaald werk was 

voor de identiteit van mannen van groter belang dan voor vrouwen. Historicus John Tosh 

beschrijft hoe vanaf de negentiende eeuw mannelijkheid steeds meer werd gevangen in 

termen van betaald, productief werk, ook omdat vrouwen van dit productieproces werden 

uitgesloten. Een ‘echte’ man had betaald werk en kon zo voor zijn gezin zorgen.
635

 Ook de 

mannen in Westerbork leefden en handelden vanuit deze aanname. Zinnig werk was 

productief werk, en paste bij de eigen status. Voor mannen lijkt de sociale degradatie met 

betrekking tot werk erger te zijn geweest dan voor vrouwen. 

Zo schrijft docent oude talen Gabriel Italie op 8 oktober 1943: ‘Intussen kreeg ik 

diezelfde Zondag een aanstelling bij de ‘allgemeine Lagerreinigung.’ Nadat ik eerst 

nauwkeurig ondervraagd was omtrent mijn bevoegdheden en bekwaamheden (of ik moderne 

talen sprak, of ik kon typen e.d.).’
636

 En: ‘Op Dinsdag 5 Oct. Heb ik een aanstelling gekregen 

als … straatveger.’
637

 Mannen die geen vast werk hadden, schrijft Mechanicus ‘slenteren 
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verveeld door het kamp, in verfomfaaide kleren, met afgezakte gelaatstrekken.’
638

 In de 

memoires van enkele mannen vormt hun ‘loopbaan’ de rode draad van hun (levens)verhaal. 

Helmut Mainz’ herinneringen zijn geordend aan de hand van de ontwikkelingen in zijn 

carrière. Hij begint met de tergend langzame aftakeling van zijn bedrijf, daarna beschrijft hij 

de zoektocht naar een nieuwe baan, die hem vervolgens werd ontnomen toen hij een oproep 

voor Westerbork kreeg. Daar begon de zoektocht van voren af aan. Het gaf Mainz duidelijk 

voldoening hoe hij de Duitsers lange tijd wist te bedotten door met zijn bedrijf onder een 

andere naam verder te gaan.
639

 Ook in Philip Dwingers memoires is zijn carrière – in het 

onderwijs, ook in Westerbork – een belangrijk leidmotief.
640

 Kruskal schrijft hoe hij in 

Westerbork zelfs ‘according to the circumstances, a gratifying field of work, service and 

contribution’ had gevonden.
641

 Bij mannen die een belangrijke functie hadden in het kamp, 

staan hun – vroege – memoires in het teken van de beschrijving en ontwikkeling van dat 

werk.
642
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Alleen mannen gebruiken een term als promotie met betrekking tot het werk in 

Westerbork.
643

 Ottenstein verhaalt in zijn verslag uitgebreid over zijn sociale stijging, al 

beseft hij de relatieve waarde ervan. ‘Toen op een kantoor (Dr. Wachtel) een kracht gezocht 

werd, trachtte ik daar geplaatst te worden; ik slaagde - en maakte zo mijn eerste promotie in 

het kampleven.’
644

 Maar ‘goed’ en ‘nuttig’ werk was niet alleen werk waarin men carrière kon 

maken. Het was vooral werk waarmee de familie en zichzelf beschermd kon worden.
645

 

Hoewel opluchting de voornaamste emotie was als men éénmaal werk had gevonden, hadden 

mannen tegelijkertijd moeite met de morele dilemma’s waarmee het werk vaker dan niet 

gepaard ging. Het hebben van een goed baantje voelde immers haast synoniem aan het jezelf 

compromitteren. S. van den Bergh beschrijft wat het met hem deed al die mensen voor hem te 

zien die bij hem op de registratie kwamen voor inlichtingen, ‘honderden vragen van 

beklemde, bange mensen, van mannen en vrouwen die nog wilden vechten voor hun leven, 

hier in de rattenval van Westerbork, lange rijen van verdoolden en verlorenen, die niet te 

helpen waren.’
646

 Helmut Mainz gaf zijn veiligere baan zelfs op, omdat hij zich er niet langer 

prettig bij voelde.
647

 

Het is niet zo dat sociale degradatie aan vrouwen voorbij ging. Zeker jonge vrouwen 

die voor Westerbork in het arbeidsproces participeerden, uitten hun afschuw hierover.
648

 Maar 

vrouwen leken vooral voldoening te vinden in werk dat in de lijn lag van de verwachtingen 

die de maatschappij van hen als vróuw had, met nadruk op hun ‘vrouwelijke’ kwaliteiten, 

zoals zorgen. ‘Ik ben zielstevreden, Maria’, schrijft Etty Hillesum aan een vriendin, ‘ik heb 
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vandaag 4 ziekenbarakken gekregen, één grote en drie kleine; ik moet daar nagaan of de 

mensen levensmiddelen of bagage uit het achterland nodig hebben.’
649

 Judica Mendels’ 

tevredenheid had veel te maken met het nuttige werk dat zij in het weeshuis verrichtte. ‘J 

werkt nu als leidster van de jongenszaal van het weeshuis. 26 Knapen van 6-16 jaar. ’s 

Avonds zorg ik, dat ze van top tot teen gewasschen in bed komen, en geen één gaat meer aan 

tafel met ongewasschen handen of slordige kuif. Het is fijn werk en J. probeert echt een goede 

moeder te zijn.’
650 

Hájková beschrijft soortgelijke bevindingen met betrekking tot de vrouwen 

in Theresienstadt.
651

 Ook vrouwen schrijven ten slotte over de (morele) dilemma’s van 

werken in een kamp. Zo herinneren verpleegkundigen zich de nutteloosheid van hun werk. 

Zodra een patiënt beter was, kon deze meteen weer op transport en was al hun harde werk 

voor niets geweest.
652

 

 

3.8. NA HET WERK 

Na het werk hadden de kampingezetenen eindelijk tijd voor zichzelf, hun familie en 

vriendenkring. Hoe zij deze tijd invulden, werd voor een belangrijk deel bepaald door de 

specifieke sociale en culturele achtergrond die zij hadden, al zullen individuele voorkeuren 

ook een rol hebben gespeeld. De burgerlijke Gertrud Hanemann-Kelemen speelde 

bridgepartijen met vrienden, ‘Nette Abenden’, zoals ze ze noemde.
653

 Journalist Philip 

Mechanicus nam graag een boek ter hand. Welke rol speelde de sekse van een persoon bij de 

invulling, beleving van en reflectie op de vrije tijd? Mannen en vrouwen hadden verschillende 

interesses, maar het is vooral in de gezamenlijke vrijetijdsbesteding dat verschillen zich 

manifesteren. Het doel van een onderonsje met vrienden, een gezamenlijke maaltijd met 
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familie of een uitje naar de revue bleef echter hetzelfde: een welkome afleiding van de misère 

van het doorgangskamp. 

In brieven, dagboeken en memoires wordt veel geschreven over de kostbare tijd die 

men voor zichzelf had. In brieven lijkt de functie vooral te zijn de geliefden gerust te stellen, 

te laten zien dat het niet alleen ellende was in het kamp. Tegelijkertijd beschrijft men de 

bezigheden, omdat er werkelijk voldoening, steun en zelfs plezier aan werd beleefd en men de 

behoefte voelde dit te kennen te geven. Dit is ook waarom dagboekauteurs over 

vrijetijdsbesteding schrijven, al komen bij hen de tegenstrijdige kanten ervan net zo goed aan 

bod. Die tegenstrijdige kanten figureren rijkelijk in memoires, waar de vrijetijdsbesteding 

wordt gecontrasteerd met de gruwelijkheid van de transporten. Vrijetijdsbesteding met familie 

en vrienden wordt daar tegenover gezet als werkelijk zinvol en ondersteunend.
654

 Wat werd 

zoal in Westerbork georganiseerd? Waar konden mannen en vrouwen hun tijd aan besteden, 

en hoe schreven zij hierover? 

 

3.8.1. Vrije tijd 

Het Westerborkse leven was bovenal een monotoon leven. Mogelijkheden tot 

vrijetijdsbesteding werden altijd gehinderd door transporten of de luimen van de 

commandant. Ook hing het af van de periode waarin iemand in het kamp verbleef wat er kon 

worden georganiseerd. De LAWA, het Lagerwarenhaus, opende pas haar deuren in februari 

1943; de bekende revue had haar première in de zomer van 1943, en de tijdelijke 

kampbibliotheek loste bij lange na niet het tekort aan leesvoer op.
655

 In alle egodocumenten 

wordt over verveling geschreven. ‘Het is hier nog altijd eentonig en wij verlangen hard naar 

een verandering’, schrijft Nathan Cohen aan familie.
656

 Mirjam Bolle geeft in haar dagboek 

aan dat ‘vijftien dagen dienstfrei’, haar te veel waren, ‘want je weet je met je tijd geen 
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raad.’
657

 ‘Aber nach der Monotonie von 8 Monaten nehmen unsere Augen dankbar jedes neue 

Bild auf, Hunde, Menschen, Häuser’, aldus Gertrud Hanemann-Kelemen over haar vertrek.
658

 

‘De dagen slepen zich op lemen voeten voort’, schrijft Gerhard Durlacher ten slotte, ‘Om 

detectives wordt geloot.’
659

 Het is niet voor niets dat men soms liever werkte, dan werd men 

tenminste nog enigszins afgeleid. 

 Er werd actief tegen de verveling opgetreden. Er was ruimte voor het belijden van 

godsdienst, iets dat de kampingezetenen niet alleen bezighield, maar hen ook werkelijk steun 

gaf. Gabriel Italie was aangenaam verrast door de mogelijkheden die Westerbork op dit 

gebied bood. ‘Ik kan zelfs zeggen, dat ik Rosj Hasjone op betere wijze heb doorgebracht dan 

ik in Barneveld zou gedaan hebben’, noteert hij in zijn dagboek. ‘Hier in Westerbork echter 

wordt in verschillende barakken minjan gemaakt’, schrijft hij. ‘Ralf en ik gingen naar de 

vlakbij gelegen barak 84 waar we beide dagen een zeer mooie dienst hebben meegemaakt.’
660

 

‘Het is altijd stampvol’, schrijft Mania Krell aan vrienden over de synagogediensten en 

Margot Willing vertrouwt haar stiefdochter toe hoeveel steun ze haalde uit de preek op Grote 

Verzoendag.
661

 Hélène Wolff bericht kennissen over de protestantse diensten die zij 

bijwoonde: ‘Als je de godsdienstoefening in onze barak kon bijwonen, zou je je ogen 

uitkijken. De dominee staat op de 3e verdieping v/e bed onder de binten, temidden van jassen, 

ruecksakken, enz, onzichtbaar voor allen.’ Maar deze komische beschrijving laat onverlet dat 

Hélène zeer veel steun uit haar geloof en de praktisering ervan haalde. ‘Bewaard te zijn in 
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God, dat is het wonder, Hoe schijnbaar daar het leven ook mee spot’, begint zij een gedicht.
662

 

God werd aangehaald als men steun nodig had of wilde geven aan de ander.
663

 

 Ook na de oorlog schrijven auteurs over het geloof en de steun die de praktisering 

ervan hen gaf. ‘Es gibt viel Juedisches Leben’, schrijft Gertrud Hanemann-Kelemen in haar 

naoorlogs verslag, ‘(…) Rosch Haschanah und Yom Kippur geht man an die Arbeitstaette, 

arbeitet aber nicht. Mossel, De Vries im Zelt, mit langem weissem Bart. Zu Sukkoth gibt es 

wunderhuebsche Huetten.’
664

 Otto Birnbaum beschrijft hoe: ‘Auch in diesen schlimmsten 

Jahren ist das religioese Leben nie unterbrochen worden.’
665

 Veertig jaar later herinnert 

Johanna Schroot-Polak zich nog goed de diensten voor gedoopten, bekent Clara Asscher-

Pinkhof dat ze nog nooit zo ‘bezeten’ was van een feest als met Chanoeka 1943, terwijl 

Werner Löwenhardt schrijft hoe alle joodse feestdagen tot het einde toe werden gevierd.
666

 

Gemengde gevoelens voeren de boventoon in late memoires. ‘God – was God hier? Hij werd 

aangeroepen – aangeschreeuwd’, schrijft Clara Asscher-Pinkhof ook. ‘Hij moest wel doof zijn 

als Hij het niet hoorde. Dan hoorde Hij ook niet, wat zo duidelijk tot in onze afgesloten barak 

doordrong: het sissen van de locomotief – het knarsen, het aanzetten, het rollen van de wielen, 

die de veewagens met hun vracht naar Polen voerden.’
667

 Toen Gerhard Durlacher en zijn 

ouders niet op de transportlijst bleken te staan, fluisterde zijn vader enkele Hebreeuwse 
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woorden. ‘Een wonder is gebeurd, ik voel het en durf weer adem te halen.’ Maar het motto tot 

Strepen aan de hemel is wel: ‘Waarom hebt gij mij verlaten?’
668

 

Er was in Westerbork allerhande amusement voorhanden. Het bekende duo Johnny en 

Jones trad op in de Lagerkantine, er werden concerten gegeven, maar het grootst zowel in 

deelnemers als publiek was de revue.
669

 Hoewel menigeen toegeeft dat hij of zij genoot van 

de vaak goede voorstellingen, was er al vanaf het begin een gevoel van ongemak, dat na de 

oorlog alleen maar groeide.
670

 Naast de revue waren er verschillende – culturele – activiteiten 

voor de kampingezetenen. Zo gaven professoren lezingen over allerlei onderwerpen. Alice 

van Cleeff-van Praag schrijft aan familie: ‘Maandagochtend (de Paaschdag) lezing: Racine – 

Andromas. Vrij goed. Soms hard nodig om je gedachten te concentreren.’
671

 Mechanicus 

noteerde geregeld de voortgang van de schaakcompetitie in het ziekenhuis die helaas al snel 

werd onderbroken. ‘De schaakcompetitie is helemaal verlopen en in het vergeetboek geraakt, 

ten eerste doordat deelnemers op transport moesten, ten tweede doordat de geesten sterk in 

beslag zijn genomen door de "ontsperring" en de consequenties daarvan voor de 

transporten.’
672

 Veel wordt geschreven over de sportactiviteiten die regelmatig door de 

kampleiding werden georganiseerd. ‘Zondags is er ook wel eens een voetbalmatch, waarvoor 

door gebrek aan andere afleiding, reuze veel interesse bestaat’, schrijft Werner 

Stertzenbach.
673

 Sam Stern herinnert zich hoe hij in het voetbalelftal van het ziekenhuis 
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speelde en Paul Siegel beschrijft hoe hij met anderen op zondag wedstrijden ‘in voetbal, 

atletiek en volleybal’ organiseerde.
674

  

Hoeveel activiteiten er ook werden georganiseerd, de meeste mensen vermaakten zich 

in hun vrije uurtjes met hun eigen hobby’s en bezigheden.
675

 Lezen was een populaire 

bezigheid, vooral kranten met nieuws over de oorlog, zoals uit dagboeken en brieven blijkt. 

‘V.d. Loeff stuurde mij een voor deze tijd bij uitstek geschikt boek, n.l. Epictetus (…)’, 

noteert Gabriel Italie.
676

 Er werd veel om leesvoer gevraagd. ‘Ik wil hier dolgraag wat 

literatuur hebben, snak er naar’, schrijft Hélène Wolff aan vrienden.
677

 Maar vrije tijd bracht 

men bovenal samen door, met familie en vrienden, in eigen kring. Als het niet anders kon in 

de barak, pratend, spelletjes spelend, zorgend en schoonmakend, liever buiten de barak, 

wandelend op de Boulevard des Misères, geruchten en praatjes uitwisselend, soms zelfs 

zonnend met uitzicht op de bloeiende lupines. Typerend is wat Mechanicus over deze 

dagelijkse vrijetijdsbesteding schrijft: ‘Mannen en vrouwen spelen gezamenlijk bridge of skat 

alsof hun leven ervan afhing. De barak van de mannen en vrouwen boven de 55 zonder 

kinderen ritselt 's middags en zondags van de kaarten die over de tafels vliegen. De mannen 

spelen verder hun partijtje schaak, hun partijtje dam, leggen ook hun dominootje of hun 

partijtje patience. Families spelen gezelschapsspelletjes: monopolie, lossen kruiswoordpuzzels 

uit de krant op enzovoort. Mannen en vrouwen maken hun visites zoals thuis, drinken thee bij 

elkaar.’ Direct op deze beschrijving laat hij volgen: ‘Dit alles geschiedt, maar in mineur.’
678

  

Zijn er meer verschillen tussen mannen en vrouwen in de beschrijving van de vrije 

tijd, behalve in (sekse)bepaalde voorkeuren voor hobby’s en bezigheden? 

 

3.8.2. Familie 
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‘Familien sind hier ziemlich glücklich und zufrieden’, schrijft een anonieme Duits-joodse 

vrouw in de oorlog. De reden daarvoor werd ‘vielleicht auch räumlich dadurch begründet, 

dass die Baracken gemeinsam sind, eine Hälfte für Herren und die andere für Damen.’
679

 Het 

gezin leek in Westerbork tenminste te worden geheiligd; mannen, vrouwen en kinderen 

bleven bij elkaar. Het gezin was ook de meest gangbare administratieve eenheid. Aan het 

hoofd stond meestal de man, wiens naam als eerste werd voorgelezen van de transportlijst. 

Mannen en vrouwen sliepen in aparte zalen, maar leefden, zo bleek, vooral samen. Voor de 

Duitsers vergrootte deze ene toezegging de bereidwilligheid van de kampingezetenen om 

zonder al te veel protest mee te werken. Zelfs de mogelijkheid om vrijwillig met andere 

familieleden op transport te gaan, werd haast als een goede intentie beschouwd. Hoop was het 

grootste wapen; want als families bij elkaar bleven, kon het allemaal toch zo erg niet zijn? 

 ‘Einer der entscheidendsten Faktoren, der den Alltag von Frauen prägte und von dem 

alle Frauen berichten, war die Familie’, schrijft Anna Hájková over de vrouwen van 

Theresienstadt.
680

 Hájková beschrijft hoe voor vrouwen de zorg om het gezin de houvast was 

in het dagelijks kampbestaan en de leidraad in hun memoires. Over de rol in en beleving van 

mannen van familie zegt zij echter niets. Hoe was dit in Westerbork? Wederom ligt de 

kwestie complexer dan op het eerste gezicht lijkt. 

 Men probeerde het familieleven met de (oude) rolpatronen van voor Westerbork zo 

goed als mogelijk voort te zetten. In de woorden van Jacob Herman Meijer: ‘Allengs wisten 

de vrouwen zich te installeren en kon ik met het allernoodigste (het bekomen van de ,,Sper’’ 

via Gronings) mij bezighouden.’
681

 Aankomst in het kamp leek soms haast op een macabere 

familiereünie. In menig egodocument wordt opgemerkt hoeveel familieleden zich al in 
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Westerbork bevonden.
682

 Brieven vormden een belangrijke brug met familie thuis, al werd die 

steeds smaller naarmate de oorlog vorderde. Men vroeg natuurlijk om levensmiddelen, maar 

bovenal betekende het ook morele steun, een teken van leven en een bewijs dat er nog iets 

buiten Westerbork was. 

‘Onder het werk heb ik stillekes met jullie meegeleeft’, schrijft Meta Loeb, ‘zag dan 

een lekker lui slapen of gezellig rondkuieren in huis, andere voor de smulpot werken en ik zat 

ook naast mijn lieve Mien in een kleine dorpskerk waar ik weet dat ze voor ons gebeden 

heeft.’
683

 ‘De familie is allerliefst. Krim & Ali het liefste, iedere dag heeft Krim even de kans 

me op het werk te bezoeken en dan eten voor me te brengen. Van Jeannetje krijg ik Zaterdags 

pap’, schrijft Hans Goudsmit.
684

 Margaretha Meijer-Cohen schrijft: ‘De kinderen zijn erg lief 

en worden goed verzorgd. Ondanks alles zijn wij blij dat ze bij ons zijn.’
685

 Gabriel Italie 

berichtte bijna dagelijks van zijn vrouw en kinderen, Mirjam Bolle van haar eigen 

(schoon)familie.
686

 In memoires wordt gememoreerd hoe fijn het was dat het gezin in 

Westerbork nog bij elkaar was, in tegenstelling tot erna, terwijl transporten van familieleden 

als het ware gegrift in het geheugen staan. ‘Aan een ontvluchtingspoging dacht ik in het 

geheel niet meer toen ik mijn lieve Vader en lieve Moeder en lieve broer zag’, schrijft E. 

Stoppelman in zijn naoorlogse verslag. ‘Ik zou hun, die mij dierbaar waren, nooit alleen naar 

Duitsland laten deporteren. We spraken af, al het leed en vreugde tezamen te delen tot het 

bittere einde.’
687

 Alles werd gedaan om de familie bijeen te houden. Leven als een gezin 

betekende dat men iets van het oude leven in stand kon houden, dat men iets van de oude 

identiteit kon behouden. In de eigen familie was men nog een persoon, een individu, en niet 

alleen een vervolgde jood, één van de velen. 
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 Maar zoals bij de bespreking van het barakkenleven, het werk en de gezondheid ook al 

bleek, was vasthouden aan wat men kende moeilijker dan gedacht. Zo bericht Julius Loeb aan 

kennissen thuis dat hij na hun aankomst ‘dadelijk werk gemaakt’ had ‘van alle 

mogelijkheden’ inzake een Sperre. Maar hij kwam al snel in het ziekenhuis terecht, waardoor 

zijn vrouw Meta er min of meer alleen voor kwam te staan.
688

 Johanna Kan Kaufman had een 

zieke man: ‘Mit V. [ater EM] habe ich doch stets so sorgen. Wäre es doch nun kein 

Winter.’
689

 Andersom zagen mannen, wier vrouw ziek werd, zich plots gesteld voor de zorg 

om het gezin, iets dat zij niet altijd gewend waren.
690

 Ook als er geen sprake was van ziekte 

was het de vraag in hoeverre oude (rol)patronen konden worden vastgehouden. 

Mannen en vrouwen, vaders en moeders en (oudere) kinderen leefden immers vooral 

samen. In dagboeken en brieven schreven beide seksen over de zorg voor en om de familie en 

het eigen (kern)gezin. Henri Kwieser schreef in zijn brieven altijd hoe zijn moeder, vrouw en 

dochter het maakten. ‘Wij maken het naar omstandigheden goed en houden er de moed wel 

in. Mary ligt momenteel in bed met een griepje, heeft wat koorts, maar dat zal wel gauw beter 

zijn. (…) Hetty is goed en gaat naar school en met mijn moeder gaat het ook wel’, schrijft 

hij.
691

 Herman Heymann berichtte altijd even hoe het ging. Zijn dochter Ellen was ziek en hij 

noteerde hoeveel ze woog. Daarna maakt hij de opmerking: ‘Für den Kinder wird es Zeit dass 

der Krieg zu ruhe geht.’
692

 ‘G[ott].s[ei].D[ank]. [EM] ist jetzt alles in Ordnung’, schrijft zijn 

vrouw Erna, toen Hermann was geopereerd. ‘Vater geht es gut, und fühlt er sich nun ganz 

wohl. Ellen hat sich gut gemacht, sie wiegt jetzt 70 Pfd [Pfund; EM].’
693

 ‘We hebben net 

gegeten in 41 en Henri is Netty nu naar bed brengen’, schrijft Mary Kwieser aan familie. 

Netty ging naar school, ‘waar ze ook eet.’
694

 In brieven van mannen en vrouwen van wie eega 

en kinderen nog thuis zijn, is de ruimte voor vragen naar hun welzijn nog groter; men vroeg 

sowieso veel naar het welzijn van familie en vrienden. ‘Stuur je ook een nieuwe fototje van 

Eddy?’ vraagt Hans Goudsmit. ‘Hoe is het met de familie? En met jou mijn dodde engel? 
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Altijd zijn mijn gedachten bij jullie.’
695

 Hilde Verdoner-Sluizer vroeg geregeld naar haar ‘trio’ 

dat ondergedoken zat; twee meisjes en een jongen. ‘Hoe staat het met de voorjaarsgarderobe 

van trio? Dat ik daarvoor nu niets kan doen, is een harde noot voor mij’, schrijft ze. ’s Avonds 

in bed deed het gerinkel van een plasje ‘dat in een potje tinkelt’, haar denken aan haar 

kinderen.
696

 Gabriel Italie schreef zo goed als dagelijks over zijn kinderen. Zijn zorgen liepen 

hoog op. Zo noteert hij in zijn dagboek ‘De zorg over Ida – naast het vreselijke verdriet over 

Paul blijft mij overvallen.’
697

 Felix Hermann Oestreicher las iedere avond wat aan zijn 

kinderen voor uit de bijbel of vertelde een verhaal. ‘Sie sind von Pückels [Pickeln] übersät 

und husten beide. Mutter is schlechter Laune, und Gerda weint viel’, voegt hij bezorgd toe.
698

 

Maar net als bij de beleving van de aankomst, voedsel, hygiëne en ziek zijn, had 

zorgen voor familie en gezin voor vrouwen een extra betekenis. ‘En hoe het met mij was, wist 

ik eigenlijk niet, maar daarover maakte ik me niet direct zorgen’, schrijft Mirjam Bolle in haar 

dagboek wanneer de Palestina-lijst is geplatzt, zo druk is ze met de zorg voor haar naasten.
699

 

Vrouwen beschouwden zichzelf – en werden door anderen beschouwd – als de hoedster van 

het gezin en de familie; de (letterlijke) zorg was hun eerste verantwoordelijkheid en werd een 

belangrijke omgangsstrategie. Deze nadruk op het zorgen van vrouwen schoof het zorgen van 

mannen terzijde. 

‘Ik zal flink blijven voor man en kind en ook om jullie allen weer te zien’, stelt Dien 

Levie haar familie gerust, ze is er voor haar gezin wanneer ze op transport moeten.
700

 Nina 

Keizer herinnert zich na de oorlog een mevrouw Drielsma die ‘behalve haar man en twee 
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zoons’ ook ‘nog een zwager en haar oude schoonvader te verzorgen’ had.
701

 Mirjam Bolle 

beschrijft een ‘diner’ dat ze in elkaar flanste, ‘omdat je vader en Freddy beiden zonder vrouw 

zijn.’
702

 Joseph Frijda schreef in zijn brieven hoe druk zijn vrouw het had met de zorg voor 

tante Jet en tante Marth, en een vast onderwerp in Judica Mendels’ brieven was de zorg en 

liefde die zij kon uitdelen aan haar (pleeg)kinderen, haar vriend en vrienden.
703

 Dat de 

praktijk zoveel complexer was, doet niets af aan dit verantwoordelijkheidsgevoel. Natuurlijk 

voelden mannen zich net zo goed verantwoordelijk voor hun familie; Herbert Kruskal schrijft 

dat hij pas toen zijn vader veilig naar kamp Vittel ging, hij Westerbork kon verlaten.
704

 Toch 

verbinden mannen dit verantwoordelijkheidsgevoel niet in dezelfde mate met hun 

‘mannelijke’ identiteit als vrouwen dit gevoel verbinden met hun ‘vrouwelijke’ identiteit. 

Als huisvrouw en moeder letten vrouwen op de kleine dingetjes die het gezinsleven 

net wat aangenamer konden maken. In hun schrijven hierover klinkt zowel een verlangen naar 

vooroorlogse huiselijkheid door als een gevoel van trots wanneer er op dit front een kleine 

overwinning werd behaald. De vrienden en familie thuis werden gerustgesteld en konden 

tegelijkertijd zien dat de vrouwen alles in de hand hadden. Nel van Baren maakte zelf een 

katoenen zakje voor haar dochtertje, dat ze ‘zoo goed mogelijk’ vulde met 

toiletbenodigdheden.
705

 Nels handigheid met naald en draad stelde haar in staat om 

opgestuurde kleding aan te passen naar behoefte.
706

 Mary Kwieser vroeg aan familie om wat 

op te sturen voor Netty’s verjaardag, ‘liefst een spel’, of een ‘springtouw of bal.’
707

 ‘Zend met 

spoed Jo’s pyama en broekjes’, vraagt Dien Levie, naast de handdoeken, omdat Jo Sander de 

zijne liet slingeren.
708
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Bij Judica Mendels en Hélène Wolff strekte de behoefte te zorgen zich zelfs boven de 

zorg voor de naaste familie uit. Zij namen beiden weeskinderen ‘in huis.’ De alleenstaande 

vrouwen wilden deze kinderen helpen, maar de aanwezigheid van deze kinderen stilde ook 

een verlangen naar het hebben van en zorgen voor een gezin. Beiden berichtten over het wel 

en wee van het ‘familieleven.’ ‘Alfred, de kinderen en ik. Julia had waterpokken. Gelukkig 

weer beter’, schrijft Judica. ‘We hadden zo’n heerlijke Zondag gisteren, zo echt gezellig met 

z’n vieren, samen eten, buiten liggen, terwijl Julia zandpudding bakte, moest ik Max 

uitleggen, waarom we niet van de aarde afrollen. Zeg dat eens aan een 6-jarige heer!’
709

 ‘Ik 

zorg wat voor 3 kinderen’, schrijft Hélène, ‘wiens Moeder naar Polen is. De vader is er nog, 

was mijnwerker in Kerkrade.’ In een andere brief schrijft ze verheugd: ‘Mijn kleine ,, 

Marinus’’ geniet van ,, hek en hip’.’ Ik doe er zuinig mee.’
710

 

Het is vooral in memoires waar duidelijk wordt dat deze ‘vrouwelijke’ zorg een 

middel is om na de oorlog opnieuw de eigen (sekse)identiteit vorm te geven. Historica Sara 

Horowitz onderzocht Holocaust memoires van vrouwen en vond zogenaamde ‘narratives of 

heroism’, verhaalstramienen waarin de vrouwen, moeders vooral, hun gevecht voor de zorg 

om hun familie centraal stellen. Deze verhaalstramienen gaan vaak samen met ‘narratives of 

atrocity’, omdat vrouwen uiteindelijk hun gezin niet voor de gaskamers konden behoeden.
711

 

Eerder toonde ik aan hoe Johanna Schroot-Polak, Inge Gassmann-Baumann en Julie Bial-

Spitz schreven vanuit een ‘wij’, zijzelf en hun gezin, op een manier die we niet zien bij 

(getrouwde) mannen.
712

 Het gezin was voor deze vrouwen het eerste referentiepunt en door 

hun zorg daarvoor uitgebreid te beschrijven – veel uitvoeriger en gedetailleerder dan mannen 

doen – konden deze vrouwen iets van hun identiteit en waardigheid op de Duitsers terug 

veroveren. Dat na de oorlog een breed publiek meelas, zal van invloed zijn geweest op het 

sociaal gewenste beeld dat zij van zichzelf probeerden neer te zetten. 
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Wat als de familie uiteenviel? ‘Men and women alike often seem torn between 

meeting their own desperate needs and those of their families, real or constructed’, schrijft 

Horowitz.
713

 Het is in egodocumenten van kinderen, dat ouders van hun voetstuk vallen.
714

 

Volwassenen schrijven weinig over de eigen tekortkomingen; men wil zichzelf immers in de 

eigen ogen kunnen blijven kijken. Maar zorgen voor de één betekende automatisch dat de 

ander werd buitengesloten.
715

 Mania Krell is één van de weinigen die in haar brieven oprecht 

over haar eigen falen schrijft. ‘Ik was de laatste 14 dagen zeer gedeprimeerd en vervloekte 

alles en iedereen. Ik had al een zeer zure en bittere brief geschreven, doch gelukkig kwam 

mijn verstand tot de ontdekking dat jullie zo één nooit in handen zoudt krijgen. Nu tracht ik 

een gemoedelijker toon te vinden en na de geruchten die hier sinds gisteren doordruppelen, 

heb ik weer enigszins hoop en dat doet leven.’
716

 Ook Hilde Verdoner-Sluizer gaf aan dat al 

haar zorgen voor familie en vrienden voor niks leken te zijn. ‘Vanavond eindelijk de brief van 

Zaterdag gekregen met diverse jobstijdingen allereerst van jouw ziekte, (…) en dan van Paul 

en Selma, waardoor ik mij gevoel alsof ik een harde klap met een eind hout op mijn hoofd 

gekregen heb. (…) Verder zit ik volkomen met de handen in het haar en hoop maar dat Selma 

niet al te wanhopig zal zijn.’
717

 

Westerbork keerde de sekseverhoudingen om. Mannen konden niet exclusief 

kostwinner (Sperre-winner) zijn, vrouwen waren niet uitsluitend verantwoordelijk voor het 

huishouden; men zorgde samen voor elkaar en voor het gezin. Maar dat de verschillen in de 

praktijk klein waren, betekende niet dat mannen en vrouwen niet tegelijkertijd zoveel 

mogelijk aan de oude rolpatronen probeerden vast te houden en dat zij na de oorlog zichzelf 

opnieuw uitvonden in vertrouwde termen. 

 

3.8.3. Vrienden 

Het hebben van vrienden was heel belangrijk in het kamp. Vrienden gaven (morele) steun, 

maakten de spanningsvolle dagen net wat draaglijker, en ze hielpen om het onzekere 
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kampleven beter het hoofd te bieden. In dagboeken en brieven schrijven mannen en vrouwen 

beiden over hun vriendschappen en de betekenis die zij daaraan toekenden. Een belangrijk 

verschil met andere kampen is dat in Westerbork de familie een heel belangrijke rol speelde; 

dat deed niets af aan de waarde die men aan vriendschappen hechtte. 

‘Ik heb een prettige vriend uit Vught. Hij heet Piet Peereboom, is gemengd getrouwd 

en 33 jaar’, schrijft Hans Goudsmit aan zijn vrouw. Een brief later deelt hij mee: ‘Piet P & ik 

zijn goede vrienden geworden.’
718

 Mannen en vrouwen schreven in hun brieven veel over de 

vrienden die zij in Westerbork (terug)vonden. ‘Ik heb hier een vriend, waar ik alles wat wij 

krijgen mee deel, dat is al enige maanden’, schrijft twintiger Maurits Kan. ‘Wij zijn altijd 

samen te zien in het kamp.’
719

 Hilde Verdoner-Sluizer was erg blij dat Floortje Kool naast 

haar sliep, ‘de dochter van Kool uit Tel-Aviv, wat zeg je van zoo’n toeval! Ik vind het erg 

leuk dat zij naast mij slaapt, want het is een heel aardige meid en ik heb dan ook leuk 

gezelschap aan haar.’
720

 En Mania Krell schrijft over haar vrienden: ‘Je kunt je niet 

voorstellen hoe goed dat op mijn stemming werkt, en ben ik hoofdzakelijk daardoor in staat 

ook weer wat voor een ander te zijn.’
721

 

Dagboekschrijvers noteerden haast altijd bezoekjes van en aan vrienden, wat ze zoal 

met elkaar deden en wat deze vriendschappen voor hen betekenden. Hans Bial trok dagelijks 

op met goede vriend Wimpie (Werner Neumann).‘War abends noch bei Wimpie’s. Da kam 

die jeunesse dorée von Westerbork: Kurt Nathan, Bubi Hirsch u. Lisl Heynemann.’
722

 Philip 

Mechanicus schrijft dat hij zeer gesteld is op de ‘blijken van liefde en vriendschap’ van zijn 

familie en vrienden. Hij vroeg hen liever geen gevaarlijke dingen voor hem te doen, al stelde 

hij de extra’s wel op prijs.
723

 Mirjam Bolle ontdekte bij aankomst in Westerbork een vriendin 
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met wie ze afsprak ‘zo mogelijk’ samen te blijven.
724

 ‘Juist deze menschen zoeken steun en in 

deze droeven tijd ontstaan mijn gesprekken met lotgenoten’, schrijft Willem Willing, waarna 

hij enkele van deze lotgenoten beschrijft.
725

 

 In de wetenschappelijke literatuur over vriendschap in de kampen werd lange tijd 

benadrukt dat vrouwen vanwege hun seksespecifieke socialisatie – met nadruk op onderlinge 

afhankelijkheid – makkelijker vriendschappen aangingen, behielden en benutten. De 

‘vrouwelijke vindingrijkheid’ stelde hen in staat beter te overleven.
726

 Vrouwen vormden 

sneller groepjes die tegelijkertijd als een soort familie gingen fungeren; er zijn vele verhalen 

over ‘kampzusjes’ die elkaar de oorlog door sleepten of van oudere vrouwen die jonge 

meisjes onder hun hoede namen
 727

 Later onderzoek toont aan dat mannen net zo goed 

vrienden maakten en groepjes vormden.
728

 Het verschil werd verlegd naar de wijze waarop 

mannen en vrouwen over deze vriendschappen schréven: mannen besteedden in 

egodocumenten duidelijk minder aandacht aan hun sociale contacten dan vrouwen, en als zij 

dit deden lag de nadruk niet op de rol die deze vriendschappen speelden in het overleven.
729

  

Op het eerste gezicht spreken de egodocumenten van Westerbork deze bevindingen 

tegen. In brieven en dagboeken schreven mannen en vrouwen immers evenveel over hun 

vrienden en vriendschappen. Maar wanneer we de contemporaine egodocumenten naast de 

naoorlogse leggen, treden enkele verschillen aan het licht. De waarde die beide seksen aan 

vriendschap toekennen verandert niet, wel de plaats die vriendschap inneemt in het eigen 

levensverhaal. 
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 Vrouwen blijven expliciet nadruk leggen op de betekenis die het hebben van vrienden 

in Westerbork voor hen had. ‘Ik heb een vriendin nodig’, schrijft Nora Keizer bij haar 

aankomst in het kamp. Ze vond deze in Els. ‘Toen is er een hechte vriendschapsband 

ontstaan, die geduurd heeft tot die vreselijke dag, dat we, op veilige afstand natuurlijk, haar 

een laatste vaarwel toewuifden.’ In een hoofdstuk geheel gewijd aan Els beschrijft ze deze 

vriendin, ‘pittig, geestig, sprankelend van levenslust, altijd vol grappen en dwaze invallen’, 

‘dappere Els.’
730

 ‘Die steun is van levensbelang geweest om me in Westerbork staande te 

houden’, schrijft Lies Polak over haar vrienden van de Palestinapioniers.
731

 Frieda Menco en 

Ronnie Goldstein-Van Cleef ontmoetten elkaar vlak voor zij in Westerbork werden 

geïnterneerd en werden vrienden voor het leven. ‘We zijn samen aan de slag gegaan, en we 

zijn heel lang samen gebleven, tot in Auschwitz’, herinnert Frieda zich. ‘En we spreken elkaar 

nog steeds.’
732

 

 Ook mannen schrijven dat ze vrienden hadden, maar zijn lang niet zo uitvoerig en 

expliciet als vrouwen. Het zijn korte, algemene beschrijvingen waarbij de waarde van de 

vriendschap haast in abstracto wordt beschreven. S. van den Bergh ging samen met zijn 

vrouw op bezoek bij ‘goede vrienden en vriendinnen’; en over hun transport naar 

Theresienstadt schrijft hij: ‘Ons reisgezelschap hadden wij zelf kunnen kiezen. Alle 

reisgenoten zijn tot het laatst toe goede vrienden van elkaar gebleven.’
733

 Dat Hans Andriesse 

vrienden had in Westerbork wordt alleen terloops duidelijk, als hij schrijft hoe hij een 

nieuwtje vertelde ‘aan een vriend die reeds langer in Westerbork zit.’
734

 Edgar Weinberg is 

één van de weinige mannen die vrienden bij naam- en toenaam noemt en heel precies 

beschrijft wat ze samen ondernamen.
735

 Jonge mannen, vooral tienerjongens, schrijven 

gedetailleerder over vrienden dan oudere mannen.
736
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 Historica Pascale Rachel Bos suggereert dat dit verschil in memoires verklaard kan 

worden uit een verschil in socialisatie. Voor mannen lag in de opvoeding de nadruk op de 

toekomstige zelfstandigheid en autonomie, terwijl van vrouwen werd verwacht dat zij 

(onderling) afhankelijker zouden zijn.
 
Vriendschap speelt bij vrouwen dus natuurlijkerwijs 

een grotere rol in hun schrijven dan bij mannen.
737

 Maar als dit het verschil zou verklaren, 

waarom komt dit niet ook in dagboeken en brieven naar voren? Dat de eenvormigheid in het 

beschrijven van vriendschap in late memoires toeneemt, ook bij vrouwen, geeft aan dat hier 

nog een andere factor speelt, namelijk het beoogde publiek.
738

 Mannen en vrouwen schrijven 

met de (seksebepaalde) verwachtingen van hun lezerspubliek in het achterhoofd. Memoires 

van mannen waarin weinig ruimte is voor de rol van vriendschap, zijn geregeld memoires van 

mannen met een belangrijke functie (in het kamp). Vriendschap wordt iets dat in zijn 

algemeenheid moet worden beschreven, als horende bij een ‘juiste’ objectieve beschrijving 

van het kamp.
739

 Afhankelijk zijn past niet in het beeld dat deze mannen van zichzelf hebben. 

Vrouwen hebben daarentegen veel minder moeite met de afhankelijkheid die vriendschap 

blootlegt, ze stellen deze juist centraal als essentieel voor hun overleven; het past in hun 

opnieuw aangeklede ‘vrouwelijke’ identiteit.  

Overigens schrijven beide seksen naarmate de tijd vordert minder gedetailleerd over 

vriendschap; voor het wezen van Westerbork dat men aan het publiek wil overbrengen, lijkt 

vriendschap minder essentieel. Dit komt tot uiting in de manier waarop vriendschappen in 

Westerbork vergeleken worden met die in andere, veel ergere kampen. Daar kon een goede 

vriend veel meer nog dan in het doorgangskamp op de Drentse hei letterlijk het verschil 

tussen leven en dood betekenen. Bovendien was de eigen familie daar meestal al vermoord. 

 

3.8.4. Liefde en seksualiteit 

‘Het verkeer tussen de mannen en de vrouwen is levendig’, schrijft Philip Mechanicus in zijn 

dagboek. ‘Iedere morgen als ik wakker word, heeft mijn achterbuurman zijn jonge vrouw 
                                                                                                                                                         
in één zin over het afscheid ‘to our friends and fate-fellows, with whom the band of bandage had bound us up 
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reeds op bezoek, zodat ik tegen wil en dank getuige moet zijn van een intiem tête-à-tête. Zo 

leeft men hier. Men moet oppassen, niet besmet te raken door het openbare sexuele kontakt, 

dat in alle hoekjes en steegjes plaatsvindt. De mens hier is verlaagd tot een stuk vee.’
740

 

Westerbork zou het kamp zijn geweest waar men in doodsangst nog één keer met volle teugen 

van het vleselijke leven probeerde te genieten. Ook in memoires wordt hierover geschreven. 

Het seksuele leven in het kamp was, volgens Ottenstein, ‘zo als altijd onder abnormale 

toestanden, als remmen vallen, als mannen en vrouwen met elkaar opgesloten zijn onder 

omstandigheden, die haast niet meer doen denken aan de burgerlijke maatschappij, als 

iedereen voelt aan de rand te staan van het zijn.’
741

 Lies Polak herinnert zich vooral hoe 

geschokt ze was. ‘Zonder gêne hadden mannen en vrouwen intieme ontmoetingen. Het deed 

er niet toe of het een vaste of toevallige partner was. Men greep zich eenvoudig nog even aan 

een laatste moment van warmte en liefde vast.’
742

 Evelien Gans schrijft in Jaap en Ischa 

Meijer in het hoofdstuk over Westerbork dat niet alleen de verderfelijke kant van deze 

seksuele losbandigheid moet worden benadrukt. Seksualiteit en het bedrijven van de liefde 

was ‘een teken van vitaliteit.’ Gans wijst ook op de ‘angstdempende en afleiding, 

geruststelling en troost biedende functie van seksueel contact, van seksuele ontlading en 

kortstondige extase. Zolang het nog kon werd het leven, letterlijk en figuurlijk, en zonder al te 

veel plichtplegingen, omstrengeld.’
743

 

 Wat schrijven (oud)kampingezetenen over seksualiteit en liefde in Westerbork? Meent 

iedereen met Presser dat er een ‘buitengewoon zwoele erotiek geladen atmosfeer’ over het 

kamp leek te hangen?
744

 Dagboekschrijver Felix Herman Oestreicher begreep niet goed hoe 

men onder dergelijke omstandigheden aan seks kon denken. ‘Vorläufig ist die Stimmung gut 

unter den Eheleuten, zwar etwas nervös, aber doch zärtlich an Coitus denken? In der freien 

Zeit wird vielleicht mehr in den Betten gefreit als ich ahne.’
745

 Niet iedereen liet de seksuele 

mores van voor Westerbork even makkelijk los. Koppels probeerden op verschillende 
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manieren toch nog enige privacy in het echtelijk verkeer te bewaren. ‘Mensen die een “huisje” 

hebben krijgen dikwijls van hun vrienden een discreet verzoek’, schrijft Nora Keizer. ‘“Kan 

ik niet eens je kamer een avondje of een paar uur lenen om met mijn vrouw – verloofde – 

vriendin alleen te zijn?”’
746

 Kamertjes werden om die reden dikwijls enkele uren verhuurd. 

Gertrud Hanemann-Kelemen schreef over de wijzen waarop stellen in huisjes hun toevlucht 

zochten, terwijl het volgens haar maar enkelen waren die zich niet schaamden om openlijk 

seks te hebben in de barakken.
747

 De vraag is in hoeverre klasse hier een rol speelde; wat men 

gewend was, hing ook af van de sociale achtergrond. 

 Niet iedereen in Westerbork zal de behoefte hebben gehad om op deze wijze nog even 

van het leven te genieten, getuige Oestreichers en Polaks uitlatingen. Arts Elie Cohen schrijft 

niet lang na de oorlog hoe er op zijn spreekuur in het kamp vrouwen langskwamen, die juist 

klaagden over hoe hun ‘potentie’ was ‘gestoord.’
748

 Er waren ook andere manieren om 

afleiding te zoeken, soms was er gewoonweg geen tijd, of men had niet meer de puf om aan 

seks te doen of denken. Het relatief openlijke seksuele verkeer was vooral zo schokkend 

omdat het hier om een taboe ging.
749

 Seksualiteit was niet iets waar je over sprak, laat staan 

waar je jan en alleman van liet ‘meegenieten.’ Dat auteurs hierover zoveel schrijven is 

onderdeel van het achterliggende verhaal dat zij over Westerbork willen vertellen: de seksuele 

losbandigheid is één van de voorbeelden van de aantasting van de menselijke waardigheid (en 

identiteit). Om Mechanicus nogmaals aan te halen: ‘De mens is hier verlaagd tot een stuk 

vee.’ 

Vanzelfsprekend ging een relatie om meer dan alleen seks en seksualiteit. Mannen en 

vrouwen waren elkaars maatje, ze gaven elkaar emotionele steun en liefde. Om het nog eens 

te benadrukken: in Westerbork leefden echtgenoten meer dan voorheen werkelijk samen. ‘Go 

en ik zien elkaar de gehele dag en werken ook samen op de industrie’, schrijft Willem Willing 

aan zijn dochter. ‘Wij maken het best en begrijpen elkaar veel beter.’ Als er ruzie was, kwam 

Willem op voor zijn vrouw. ‘Nu, ik laat ook niet met mij spelen en bek flink links en rechts, 

vooral om Go soms te beschermen.’
750

 Ook steun van de partner buiten Westerbork was 
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cruciaal. ‘Elke minuut met jou samen heb ik altijd zoo intens beleefd en steeds was ik zoo 

dankbaar voor dit groote geluk en daar kan ik nu op teeren’, schrijft Lotte Ruth Kan. ‘Want 

juist in deze omstandigheden zie ik weer, dat dit een van de meest essentieele waarden in het 

leven is en hoe weinigen dit mogen beleven.’
751

 ‘Das wertvollste blieb und hat allen 

Kriegstürmen standgehalten und mir die Kraft gegeben, alle Schwere zu ueberstehen: die 

Liebe und das Vertrauen meiner Frau hat mich (…) begleitet und gestaerkt und hat mir, neben 

dem Verantwortungsgefuehl fuer meine Familie die Haltung gegeben, alles mit Gelassenheit 

und Zuversicht zu ertragen’, schrijft Helmut Mainz in 1944 in Palestina.
752

 S. van den Bergh 

schrijft hoe het ‘leed midden op de eindeloze heide’ hem en zijn vrouw naar elkaar toe dreef, 

terwijl Eddy de Wind in 1946 in een gedichtje samenvat wat zijn vrouw voor hem betekende: 

‘Want alleen zijn wij geen, maar tezamen zijn wij één.’
753

 

Seksualiteit is – in tegenstelling tot liefde – dus vooral een taboeonderwerp. Als er 

over wordt geschreven gaat het namelijk – in eerste instantie – altijd over de ander. Het was 

de ander die al dan niet openlijk seks had in de barak, het was de ander die vreemd ging en het 

was de ander die zijn driften niet onder controle kon houden. In veel egodocumenten wordt 

wel over seks geschreven, maar weinig over de eigen seksualiteit. In een aantal brieven en 

vroege memoires besteedden vooral vrouwen aandacht aan hun verliefdheden in het kamp. 

‘Ook hier wordt aan de liefde gedaan, maar dat is bij mij altijd een fiasco meid’, schrijft 

verpleegster Lina Dalsheim aan een vriendin. ‘Ik ben altijd 3 dagen verliefd en dan is het weer 

uit hoor, ik vind er geen gijn aan.’
754

 Ze schreef niet in de laatste plaats om het thuisfront 

gerust te stellen: er was nog ‘leven’ en plezier in Westerbork te vinden. Tegelijkertijd konden 

deze vrouwen over deze kalverliefdes schrijven omdat het niet serieus was, een 

‘Westerborkliebelei’, in de woorden van het populaire lied ‘De Westerborkserenade’ dat het 

bekende duo Johnny en Jones componeerde.
755

 ‘Doch jullie behoeft je nergens bezorgd om te 
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maken, het is Westerborks’, schrijft Mania Krell. ‘Veel tijd heeft men niet voor elkaar. (…) 

Maar alles is nog in een beginstadium. En er draaien nog zoveel anderen omheen.’ In latere 

brieven noemde ze haar ‘vriendje’ bij naam; De Vries werkte als arts in het ziekenhuis.
756

 

Nora Keizer herinnert zich hoe een ‘kleine flirt’ een ‘welkome afleiding’ was, en beschrijft 

haar ontluikende gevoelens voor Ernst heel precies.
757

 Edgar Weinberg is een uitzondering als 

hij schrijft hoe hij en een vriend vooral praatten over seks en pornografie.
758

 

In (late) memoires schrijven beide seksen, zij het in voorzichtige bewoordingen, over 

liefde en seksualiteit. Vooral auteurs die als tiener in het kamp zaten, schrijven uitvoerig over 

dit onderwerp. Zij bevonden zich in Westerbork in een periode van hun leven waarin zij 

zichzelf aan het ontdekken waren en deze ontluikende seksualiteit is haast natuurlijk 

onderdeel van hun kampverhaal. Deze groep ‘mag’ er openlijk over schrijven, juist omdat het 

onderdeel was van hun ontwikkeling; voor hen geldt geen taboe. In het volgende hoofdstuk 

zal hier verder op worden ingegaan.
759

 De briefwisseling (en reflectie hierop zestig jaar 

nadien) tussen de dertigjarige Jaap en twintigjarige Ina geeft een zeldzaam inkijkje in een 

beginnende relatie tussen een getrouwde man en een jonge vrouw. Hoewel niet duidelijk 

wordt of de relatie al in Westerbork werd geconsumeerd – beiden zeggen van niet –, was er 

duidelijk sprake van seksuele spanning: ‘N.B. Nog één impressie: Ik vond het gisterochtend 

reuzeleuk in ’t washok. Ik kon tenminste met goed fatsoen naar je kijken’, schrijft Jaap.
760

 

Schrijven over de eigen seksualiteit blijft echter de uitzondering. Het valt op dat 

vrouwen minder de nadruk leggen op de negatieve elementen van het seksuele leven in het 

kamp dan mannen. In zowel egodocumenten van in de oorlog als erna zijn het mannen die 

schrijven over vrouwen die zichzelf aan invloedrijke mannen gaven om aan bescherming te 

komen of over de vele gevallen van echtelijke ontrouw. Werner Stertzenbach merkt in een 
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brief uit juli 1942 op hoe er onder de nieuwaangekomenen ‘heel wat prostituees’ zaten.
761

 

‘Ein 17 jähriges Mädel kriegt ein Kind von einem Mann, dessen Frau in Auschwitz ist’, 

schrijft Israel Taubes vlak na de oorlog, terwijl S. van den Bergh aangeeft hoe men alles deed 

‘om de transporten te ontlopen’, zelfs gaven jonge meisjes hun lichaam aan een 

Dienstleiter.
762

 Helmut Mainz memoreert de ‘viele zarte Liebesbande’ in het kamp en ‘ich 

kannte verschiedene junge Maedchen, die sich in Westerbork sicherlich ausgezeichnet 

amusierten. Lippenstift und Puderquaste war nicht nur bei der Jugend ein Gegenstand des 

taeglichen Bedarfs’, waarna voorbeelden volgen van vrouwen die hun lichaam gebruikten om 

bescherming te verkrijgen.
763

  

In deze beschrijvingen door mannen van (overtredingen van) de ander, is die ander 

meestal van het vrouwelijk geslacht.
764

 Er lijkt een zekere ambivalentie te bestaan bij mannen 

ten opzichte van vrouwen die hun eigen lichaam aanboden of anderszins met seksueel geweld 

te maken kregen. Aan de ene kant beseffen de auteurs hoe vrouwen soms niet anders konden, 

en willen zij met hun voorbeelden illustreren tot welke mensonwaardige dingen de Duitsers 

hen dwongen. Aan de andere kant beschouwen de mannen het als iets moreel verderfelijks. 

Het lijkt moeilijker te verdragen als het vrouwen zijn die de ‘regels’ overtraden.
765

 

Normatieve verwachtingen met betrekking tot het juiste gedrag van mannen en vrouwen 

spelen hier een rol.
766

 

Het waren niet alleen vrouwen, zo schrijven verschillende auteurs, die hun seksualiteit 

(mis)bruikten. Schwarz haalt herinneringen op aan dienstleider Todtmann, ‘een van de meest 
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invloedrijken in het kamp. Die vent is een ijdele vlerk, altijd piekfijn gekleed, english style, en 

heeft een zwak voor en veel succes bij mooie vrouwen’.
767

 Inge Gassmann-Baumann meent 

dat er joden bij waren, ‘die zich erger gedroegen dan de duitse staf van het kamp, die corrupt 

waren en bijvoorbeeld vooral léuke vrouwen “zurückstellten”. Op een gegeven ogenblik 

hadden wij eigenlijk alleen maar mooie vrouwen in het kamp en jonge mannen, die hard 

konden werken’.
768

 

Terwijl mannen seksueel geweld tegen vrouwen logischerwijs alleen van buitenaf 

beschrijven, kunnen vrouwen over de beleving van binnenuit schrijven. Seksueel geweld in 

Westerbork beschreven vanuit het perspectief van de vrouw zelf is echter zeldzaam. Jenny 

Stern werd aangerand door boer Fledderus voor wie zij als dienstmeisje werkte. Maar het was 

haar zoon die het voorval beschreef, niet Jenny zelf.
769

 Het taboe voor vrouwen op schrijven 

over seksueel geweld in Westerbork lijkt niet makkelijk te kunnen worden doorbroken.
770

  

 Schrijven over liefde en seksualiteit en de interpretatie daarvan blijft al met al een 

heikele kwestie. Het is omgeven door allerlei onzichtbare regels die soms maar moeilijk zijn 

te volgen. Het is makkelijker om over ‘de ander’ te schrijven dan over zichzelf; de seksuele 

revolutie is deze generatie voorbijgegaan en heeft de taboes waarvan dit thema is doordrenkt, 

niet doorbroken. Maar weinigen, vooral zij die jong waren in het kamp, schrijven later 

vrijelijk over hun persoonlijke ervaringen. 

 

3.9. AANPASSING EN GEWENNING 

Als je niet snel op transport werd gezet, werd Westerbork ten slotte, hoe tegenstrijdig het ook 

klinkt, een ‘thuis’. Mannen en vrouwen schrijven hoe zij zich al snel voelden alsof ze nooit 

anders had geleefd, terwijl ze tegelijkertijd beseften dat zij zich nooit volledig konden 

aanpassen aan het angstige en onregelmatige kampleven. 
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Vooral in brieven is deze aanpassing goed te zien; het ritme van het kamp klinkt in 

zowel vorm als inhoud van het schrijven door.
771

 ‘Ik woon nu in de Barneveldbarak, d.w.z. 

slaap er alleen’, schrijft Judica Mendels.
772

 ‘Nu is het zondagmorgen 10 oktober. Wij zitten 

weer vanaf 7.30 uur te werken tot 12.30 en zijn dan vanmiddag vrij’, schrijft Willem Willing 

aan zijn dochter over het werkritme in Westerbork.
773

 De schrik en chaos van de eerste dagen 

maakten plaats voor aanpassing en gewenning, aan de transporten, het werk, de barakken en 

aan al die andere elementen van het gedwongen kampleven. Briefschrijvers schrijven ook dat 

ze zich wel moesten aanpassen. ‘Hoe zal het ons verder gaan’, schrijft Simcha Rabbie-Acohen 

aan kennissen. ‘Enfin, wij leven maar in de dag waar wij in zijn hoor! Wij passen ons hier 

maar aan, dat moet wel, anders kan met het niet houden.’
774

 In dagboeken is er nog vaker een 

meer bewuste constatering van deze aanpassing en gewenning. ‘Maar als de trein eenmaal 

weg is, wordt het even weer gauw “normaal”’, noteert Gabriel Italie.
775

 Philip Mechanicus 

verwondert zich over zijn eigen adaptatievermogen: ‘Ik voel mij na een verblijf van een uur 

[in een nieuwe barak EM] al ingeburgerd. Wonderlijk toch is het adaptatievermogen van de 

mens: alles gaat hier razend snel, als het eenmaal gaat en de mens, met een gezonde geest, 

verwerkt het even snel en gemakkelijk.’
776

 Het kampleven was zo gewoon geworden, dat al 

snel woorden als ‘huis’, ‘thuis’ en ‘onze barak’ werden gehanteerd, zeker niet altijd tussen 

aanhalingstekens gezet.
777

 Ook in memoires wordt beschreven hoe vlot men wende; Nora 

Keizer noemde zich al snel een ‘oude kamprot’, en Hans Ottenstein hielp twee weken na 

aankomst evacués uit Utrecht. ‘Wij trachtten hen te helpen, vertelden het een en ander uit het 
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dagelijks leven en voelden ons als oer-oude kampbewoners.’
778

 Lies Polak schrijft zo’n zestig 

jaar nadien: ‘We pasten ons dermate snel aan ons nieuwe lot aan, dat we ons nauwelijks meer 

in konden denken ooit een ander leven geleefd te hebben, daar in die gedwongen commune op 

de Drentse hei.’
779

 

 Maar in een brief die Lies Polak zestig jaar eerder uit Westerbork schreef, komt ook 

een ander gevoel naar voren. ‘Ik probeer me aan te passen. Toch huilde ik van de week van 

woede omdat ze me in het ziekenhuis geen rauwe wortel wilden geven. Had je ooit gedacht 

dat men daarom zou huilen? Het kan ver komen.’
780

 ‘Zoo af en toe denk je, nu hou ik het niet 

langer maar het moet en eens zal het toch wel anders worden’, schrijft Henriëtte Cohen-De 

Haaff.
781

 ‘Geestelijk is het hier voor mij zo moeilijk’, schrijft Willem Willing aan zijn 

dochter, ‘Ik kan mij zo moeilijk aanpassen aan de piechempjes.’
782

 Hier klinkt iets van de vele 

verschillende achtergronden van de kampingezetenen door, net als eerder bij Nora Keizer die 

zich als ‘Hagenaartje’ identificeerde, of bij Werner Stertzenbach die zich in een brief afzette 

tegen het Amsterdamse proletariaat.
783

 

 ‘Ik ben al aardig – of bedenkelijk – op weg om me aan te passen aan het leven in 

Westerbork’, noteert Gabriel Italie in zijn dagboek. ‘Toch verlies ik geen ogenblik het besef 

dat we ons hier in een spookachtige stad, een soort filmstad, bevinden. Trouwens, reeds in 

Barneveld voelde ik mij als medespeler of figurant in een lugubere komedie.’
784

 ‘Het is nl. 

zoals ik je al uitentreuren geschreven heb zó, dat je het ene ogenblik alles heel goed verdraagt 

en het andere moment kan je er absoluut niet tegenop’, probeert Mirjam Bolle dit gevoel uit te 

leggen.
785

 Bij haar beschrijving van de barak merkt ze op dat ‘aan de andere kant vrouwen 

slapen (wonen, zegt men hier, maar dat klinkt mij nog steeds gek in de oren, hoewel het 

eigenlijk juister is, dan ‘slapen’, want je woont er werkelijk).’
786

 Nora Keizer noemde zichzelf 

wel een kamprot, ook zij heeft tegenstrijdige gevoelens. ‘Ik geef mezelf een strenge berisping. 
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Niet denken, je bent hier niet in je eigen huis, een dikke huid hebben, alles eten, alles drinken. 

Je moet er door komen, Nora, versta je, erdoor!’ spreekt ze zichzelf toe.
787

 Gertrud 

Hanemann-Kelemen lijkt heel gemakkelijk over Westerbork te schrijven, maar als ze echt 

gaat nadenken, beseft ze hoeveel moeite ze er tegelijk mee had.
788

 

 Italie’s gevoel een medespeler of figurant te zijn in iets dat hem vooral als onwerkelijk 

voorkwam, wordt door meer auteurs beschreven. Deze ‘dissociatie’ is een middel om zich af 

te sluiten van de als te stressvol ervaren omgeving.
789

 In de kampen werd dit voor velen een 

modus vivendi om de ergste ellende niet te hoeven voelen. Deze vervreemding werd als een 

zegen ervaren, maar ook als aantasting van de persoonlijkheid. ‘Hoewel ik in Westerbork erg 

betrokken was bij de deportaties (…), ging alles buiten mij om; het betrof de anderen, niet 

mij’, schrijft Elie Cohen haast beschaamd in zijn memoires.
790

 ‘Altijd zijn mijn gedachten bij 

jullie. Daarom beleef ik dit niet, want ik voelde mij nooit zóó als nu, zóó’n gevoel van laat 

maar waaien als ik maar eten en rust heb, niet mooi; maar als je je hier in het kamp openstelt’, 

geeft Hans Goudsmit in een brief aan zijn vrouw toe, ‘dan ga je ten gronde.’
791
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 Het meest ongemakkelijk voelde men zich over de gewenning aan het wekelijkse 

transport. Want hoe kon je wennen aan iets zo fundamenteel onmenselijks als het gedwongen 

deporteren van duizenden mannen, vrouwen en kinderen? Hoe schrijven beide seksen over 

wat uiteindelijk het onontkoombare doel van het doorgangskamp was? 

 

3.10. TRANSPORT 

‘Die gluecklichsten Tage sind von Mittwoch bis Freitag. Dann beginnt alles von neuem’, 

schrijft Gertrud Hanemann-Kelemen vlak na de oorlog.
792

 ‘Rumors were already starting to 

spread on Fridays when the IPAs (Jewish Press Agency) was circulated, as to whether a 

deportation was due next Tuesday’, vervolgt Herbert Kruskal.
793

 Etty Hillesum schrijft aan 

vrienden: ‘De avond voor die nacht, waarvan ik nu vertel, liep ik door het kamp. De mensen 

groepten samen tussen de barakken, onder een grijze wolkenhemel. “Kijk, zo staan de mensen 

ook in groepjes na een ramp, wanneer ze op alle hoeken van de straten die ramp bespreken,” 

zei mijn metgezel. “Maar dat is juist het onbegrijpelijke,” barstte ik los. “Het is nu vóór de 

ramp!”’
794

 ‘Je ziet om drie á vier uur ‘s nachts het licht aangaan, (…) dan roept de 

barakleider: “Dames, wilt u luisteren.” En dan begint het’, schrijft Mirjam Bolle.
795

 ‘Het 

woord “transportlijst” smoort elk geluid’, herinnert Durlacher zich. ‘Het gekreun en de 

jagende ademhaling van de mannen om mij heen laten zich niet onderdrukken. Angst is 

voelbaar als lillende gelei.’
796

 

 ‘ ’S morgens werden de slachtoffers door O.D.-ers van hun barakken naar de trein 

geleid; (…) omstreeks 7 uur was ik aan de trein: ik ging herhaaldelijk langs alle wagons en 

trachtte nog gevallen te vinden, waar een kans voor vrijstelling bestond’, schrijft Hans 

Ottenstein.
797

 ‘So we went the 3 of us, my husband, my son, then 13 years of age and myself’, 

herinnert Auguste Nathan-Cohn zich. ‘Far too many people together we were in a closed 
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cattle-truck on the floor, or when there was room on the trunks.’
798

 ‘We zitten met meer dan 

zestig personen in deze ruimte. Zitten, liggen op rugzakken, dekens, op alles wat zacht is. 

Ouden van dagen, jonge kinderen, zieken en gezonden, van alles wat, het maakt niet uit, het 

enige dat voor iedereen gelijk is, is de bestemming van de trein’, beschrijft Werner Bloch 

veertig jaar later die fatale dag.
799

 ‘De Duitsers telden voor de laatste maal of het getal 

klopte’, schrijft Lies Polak in haar memoires. ‘Ten slotte sloten ze de deuren met zware 

grendels.’
800

 ‘De trein: een lange schurfterige slang van oude smerige wagens, die het kamp in 

tweeën scheidt. (…) De commandant geeft het sein tot vertrek: een wenk met de hand. De 

fluit gilt, meestal omstreeks elf uur; zij gaat allen in het kamp door merg en been. De 

schurfterige slang schuifelt met gevulde ransel weg’, aldus Philip Mechanicus.
801

 Nora Keizer 

vat het voor een ieder kort samen, als zij schrijft: ‘Dinsdagen zijn onvergetelijk.’
802

 

 Het transport was waar het om draaide in Westerbork. Zelfs voor kampingezetenen die 

meenden redelijk veilig te zijn, bleef het altijd mogelijke transport als een dreigende schaduw 

op de achtergrond aanwezig. Auteurs leggen bovenal de nadruk op het algemeen menselijke 

(soms ook specifiek joodse) leed dat hen werd aangedaan. Daarnaast zijn er bepaalde kwesties 

rondom het transport die vooral in de herinnering telkens terugkeren. Het gaat hier onder 

andere om de kennis die men wel of niet had van de bestemming, de vraag van (het niet 

plegen van) verzet en enkele andere aspecten van het eigen (morele) gedrag en handelen voor 

en tijdens de transporten. Deze kwesties zullen worden besproken in hoofdstuk vier en vijf.
803

  

In de herinnering ontstaat een haast uniform beeld van het transport, grofweg het beeld 

dat zojuist is geschetst: het wekelijkse transport als belangrijkste onderdeel van het 

gestandaardiseerde beeld van Westerbork. Waar in brieven en dagboeken het transport nog 

dagelijkse realiteit was, gaat het in memoires steeds meer fungeren als collectief vehikel voor 

allerlei ideeën en gevoelens met betrekking tot Westerbork en de vervolging in bredere zin. 

Het transport komt symbool te staan voor de gruwel van Westerbork, soms voor de 

vervolging in haar geheel. In enkele memoires is dit zelfs zichtbaar in de titel: Locomotieven 
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trekken wagons van Paul Siegel, Treinen op dood spoor van Fred Schwarz en Ik houd niet van 

reizen in oorlogstijd van Werner Löwenhardt. Het transport wordt ingebed in de eigen 

levensgeschiedenis, én in de bredere geschiedenis van het kamp en de oorlog. Verwijzingen in 

de transportbeschrijvingen naar bekende oorlogshistorici, zoals de Jong en Presser, komen 

geregeld voor.
804

 Daarnaast vindt er een vereenvoudiging plaats van de beschrijving, waarin 

bepaalde elementen telkens terugkeren.
805

 Zo vertrokken transporten lange tijd iedere dinsdag, 

wat het bekende ‘dinsdag-tot-dinsdaggevoel’ verklaart dat in veel transportbeschrijvingen zo 

prominent aanwezig is.
806

 Maar dit is een vertekening van de werkelijkheid: tot 1943 

vertrokken transporten tweewekelijks en ook daarna waren er tijden dat er geen wekelijks 

transport ging. Dit is de keerzijde van de – dominante – collectieve herinnering waarin 

bepaalde herinneringen andere verdringen. 

 Waar gewenning aan de transporten in dagboeken en brieven vooral zichtbaar was aan 

de bijna terloopsheid waarmee werd vermeld wie er nu weer ‘weg’ was of aangekomen, wordt 

in memoires nog meer de nadruk gelegd op het ongemak hierover.
807

 Het – kritische – 
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meelezende publiek beïnvloedt ook wat men schrijft. ‘Ik schaam mij niet te vertellen dat ik bij 

het vertrekken der eerste transporten gehuild heb. Maar je went aan veel’, schrijft Hans 

Ottenstein. Hij was verbaasd hoe hij na een transportnacht door te hebben gewerkt, ‘na al die 

opwindingen en het zien van dit ongeluk een heel gewoon gevoel van honger voelde, zodra de 

trein vertrokken was en niets meer te helpen viel.’
808

 Vijftig jaar later herinnert de toen nog 

jonge Fred Schwarz zich hoe makkelijk het wende. ‘Je stompt snel af en went aan de 

dagelijkse gang van zaken. De transporten lijken tenslotte langs je heen te gaan, zeker zo lang 

er niemand bij is waarbij je je echt betrokken voelt.’
809

 Elie Cohen voelt zich nog steeds 

schuldig over het gemak waarmee hij na de transporten alle ellende van zich af liet glijden.
810

 

Lies Polak drukt haar gemengde gevoelens uit wanneer ze schrijft hoe ‘wij’ wel moesten 

verdergaan ‘met onze kleine beslommeringen’ na zo’n transport.
811

 

 In dagboeken, brieven en vroege memoires is te lezen hoe vooral vrouwen zich (en de 

familie) op de reis voorbereidden. Jaap was druk bezig met inpakken, maar terwijl hij de dag 

daarna hier mee verder ging, ‘wascht, strijkt, verstelt’ Manja ’s avonds verder. ‘Gisteravond 

de heele avond in rust zitten lezen bij mijn schoonzuster, terwijl de dames de noodzakelijke 

preparaties e.d. verrichtten’, schrijft Jaap ook.
812

 Veel vrouwen kookten van alles voor 

onderweg en in Polen. ‘Maandag: gepakt, viskoekjes gebakken, een broodzak van het 

magazijn gekregen (!)’, schrijft Mirjam Bolle. Helaas voor haar bleken bij aankomst in 

Bergen Belsen de levensmiddelen niet te zijn meegekomen. Gelukkig hadden ze nog wat in 

hun handtassen gestopt. ‘Alleen jammer van de jam, boter, havermout, erwten, suiker enz., 

die we al maanden zo zuinig bewaard hadden van onze pakketten, voor “transport”.’
813

 In 

vroege memoires memoreren vrouwen wat ze zoal wisten mee te nemen. ‘Ich habe einen 

unserer Kartoffelkueche gebacken, mit geschabten Worteltjes darin, die ich in der 

Kartoffelkueche (einige Kilo) organisiert habe’, schrijft Gertrud Hanemann-Kelemen.
814

 

Tegelijkertijd zullen ook (alleenstaande) mannen eten hebben voorbereid, zo goed als ze 
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konden, en lijkt de verantwoordelijkheid die vrouwen voelden vooral onderdeel te zijn van het 

verhaalstramien van de zorgende vrouw. 

 Het leed van juist vrouwen wordt door sommige mannen beschouwd als de 

belichaming van de verschrikking van de transporten. ‘Wij zullen niet naar hun geweeklaag 

over hun vrouwen en kinderen luisteren’, schrijft de FK-man wanneer hij contempleert over 

de straffen die de Duitsers verdienen. En telkens vraagt hij zich weer af: ‘maar de ouderen? 

Of de moeders, die voor hun kinderen moeten zorgen? Wat zal er met hen gebeuren?’
815

 ‘Een 

vrouw gilt en klaagt in wanhopigen angst. Zij wil niet weg’, tekent A.J. Liepman op.
816

 ‘The 

piercing shrieks of an anguished, half-demented mother; the bowling of children; the confused 

looks of the men’, probeert Israël Taubes ten slotte de stressvolle toestand weer te geven.
817

 

Taubes is één van de weinigen die niet alleen de behandeling van vrouwen, maar ook die van 

mannen als belichaming van de misdadigheid van de Duitsers beschrijft. Met hun ‘verwarde 

blikken’ – traditioneel voorbehouden aan vrouwen – werden deze mannen immers 

‘ontmannelijkt.’ Met het transport werd ten slotte niets meer geheiligd, zeker niet de 

traditionele verwachtingen over de juiste behandeling van de seksen. 

 

3.11. BESLUIT 

Hoe beleefden mannen en vrouwen hun verblijf in Westerbork? Hoe keken zij daarop terug? 

Aanvankelijk ging ik ervan uit dat mannen en vrouwen met seksebepaalde verwachtingen 

naar Westerbork kwamen. Daarom volgde ik in dit hoofdstuk de these dat zij hun verblijf in 

Westerbork verschillend hebben beleefd en herinnerd. Dat de zaken niet zo simpel lagen, 

werd al snel duidelijk. 

 Er werd meer over ‘vrouwelijkheid’ dan ‘mannelijkheid’ geschreven. De auteurs van 

het bronnencorpus schreven met een seksegekleurde lens. ‘Women are depicted as passive, 

either victimized or rescued by men’, schrijft historica Horowitz.
818

 In egodocumenten van 

mannen komen vrouwen naar voren als wezens die moesten worden gered, net als kinderen en 
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oude mensen. De slechte behandeling van ‘het zwakkere geslacht’ werd één van de 

belangrijkste symbolen van de Duitse misdadigheid in Westerbork.
819

 Tegelijkertijd hadden 

mannen meer moeite met vrouwelijke dan met mannelijke promiscuïteit en openlijke 

seksualiteit. Vrouwen waren de grootste critici van hun eigen sekse; wanneer een andere 

vrouw zich niet hield aan hoe het hoorde, was de kritiek niet van de lucht. 

 Opvallend was ook dat telkens opnieuw het verschil tussen contemporaine en 

naoorlogse egodocumenten terugkeerde. Uit brieven en dagboeken bleek hoezeer de scheiding 

tussen de seksen in het kamp oploste. Mannen en vrouwen beleefden Westerbork vooral 

samen. Het dagelijks leven draaide om de gezamenlijke zorg om de familie en het 

gezamenlijk proberen te ontkomen aan transport. Tegelijkertijd werd het ‘uitkleden’ van de 

eigen persoon in het kamp beschreven als een aanval op de (sekse)identiteit en probeerden 

mannen en vrouwen door middel van allerlei (seksebepaalde) coping strategies aan de 

vertrouwde, vooroorlogse identiteit vast te houden. Daarom legden vrouwen extra nadruk op 

een goede huiselijke en persoonlijke hygiëne en daarom vonden mannen het zo belangrijk 

Sperre-winner te kunnen zijn. In memoires, waar het onmiddellijke gevaar van transport was 

verdwenen, richtten mannen en vrouwen zich op het opnieuw uitvinden van hun identiteit. Zij 

‘kleedden’ zich met behulp van het seksespecifiek vormgeven van hun levensverhaal opnieuw 

‘aan’ conform de normatieve verwachtingen van het publiek waar zij voor schreven. Dat 

verklaart waarom memoires van vrouwen zich vooral centreren om het eigen gezin en familie, 

terwijl die van mannen veel meer publiek gericht zijn.
820

 Tegelijkertijd werd het verhaal over 

Westerbork meer en meer een standaardverhaal met vaste kenmerken die steeds terugkeerden. 

Daarin hadden verschillen tussen mannen en vrouwen soms wel en soms niet een plek. De 

Holocaust had men vooral als mens doorstaan, niet als man of als vrouw. 

Juist doordat in dit proefschrift een vergelijking mogelijk was tussen egodocumenten 

in de oorlog en daarna, werd duidelijk hoe de bestaande sekseverhoudingen in de kampen niet 

                                                 
819

 Zie ook Horowitz, ‘Gender, Genocide, and Jewish Memory’, 175, vrouwen als ‘an emblem for the Jew under 

Nazism, an embodiment of Nazi atrocity.’ 

820
 ‘Women’s memoirs appear to take shape, first and foremost, in the private rather than in the public sphere. 

Their memoirs are sooner rooted in the minutiae of everyday life than in historical “grand designs”’, schrijft 

historica Joyce Marie Mushaben. Mushaben, ‘Memory & the Holocaust: Processing the Past through a Gendered 

Lens’, in: History of the Human Sciences 17 (Augustus 2004) 2-3, 147-185, 170. Vergelijk Ronit Lentin, ‘ “A 

howl unheard:” Women Shoah Survivors Dis-placed and Re-silenced’, in: Claire Duchen, Irene Bandhauer-

Schöffmann, When the War was Over. Women, War and Peace in Europe, 1940-1945, (London/New York: 

Continuum 2000) 179-193, 185, over hoe uit getuigenissen van overlevenden uit de kampen blijkt dat mannen 

meer generaliseren en vrouwen juist persoonlijker zijn. 



187 
 

(meer) als voorheen konden bestaan, en na de oorlog een ideaal vertegenwoordigden waar 

men andermaal naar streefde. In memoires keken mannen en vrouwen terug op hun leven in 

het doorgangs(- en internerings)kamp volgens de verwachtingen die zij zichzelf – opnieuw – 

oplegden. In deze (zelf)beschrijvingen was weinig ruimte voor belevenissen die afweken van 

de norm. Het was moeilijk om over wat men als tekortkomingen beschouwde te schrijven. 

Dat in het kamp de identiteit als man of vrouw leek te eroderen, was niet makkelijk te 

onderkennen; deze erosie werd namelijk beleefd als een aantasting van hun menswaardigheid, 

hun menswaardig bestaan. Door na de oorlog in de herinnering de geërodeerde 

(sekse)identiteit te herstellen, konden de mannen en vrouwen van Westerbork iets daarvan 

terugwinnen. 
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Hoofdstuk 4 ‘Van ons is de jeugd gestolen’: 

jong in Westerbork 

 

4.1. DE GESTOLEN JEUGD 

‘Bruut en wreedaardig werd een eind gemaakt aan de jeugd van een Joods kind E. dat 

opgroeide in een welvarend, gelukkig gezin’, schrijft Evelien van Leeuwen over zichzelf.
821

 

Gabriele Silten begint haar memoires: ‘I existed between adulthood and childhood, between 

normal and the abnormal, between the real and the unreal, an existence between two 

worlds.’
822

 Ed Wijnschenk geeft in een brief aan het Herinneringscentrum aan hoezeer hij 

zich gedreven voelt de jeugd een boodschap mee te geven, omdat hij zelf nooit een ‘teenager’ 

is geweest.
823

 Vaak is dit besef van het verlies van de jeugd door vervolging verbonden met 

een specifieke herinnering. Otto Kallus beschrijft het moment, ‘dass meine Kindheit zu Ende 

ging’, toen zijn vader in Westerbork werd opgeroepen voor transport en hij zijn ouders in een 

toestand zag ‘in dem ich sie niemals gesehen hatte.’
824

 

‘Van ons is de jeugd gestolen’ drukt Ab Caransa dit gevoel van de verloren jeugd 

uit.
825

 Voor het merendeel van de kindoverlevenden van Westerbork betekende de komst naar 

het kamp een breuk. Niet alleen een letterlijke breuk met het leven dat zij waren gewend, 

maar ook een figuurlijke breuk die het einde van hun jeugd inluidde. Kindoverlevenden 

benadrukken dat hun herinneringen anders zijn dan die van volwassen overlevenden. Terwijl 

zij zich als kind misschien nog niet zo bewust waren van de verschillen, zijn zij als 

volwassenen steeds meer gaan beseffen hoe anders hun ervaringen waren. 

Naar vroegvolwassenheid van kinderen in kampen is al veel onderzoek verricht. De 

stressvolle omstandigheden waarin zij zich bevonden konden tot gevolg hebben dat kinderen 

zowel lichamelijk als geestelijk versneld volwassen werden. Door hevige ondervoeding 

bijvoorbeeld – in concentratiekampen als Auschwitz – kon een lichaam van een kind gaan 

lijken op dat van een oudere. De verantwoordelijkheden waarvoor kinderen zich plots zagen 
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gesteld, terwijl de zorg en bescherming van ouders niet meer afdoende bleken te zijn, zorgden 

ervoor dat kinderen vroegwijs werden, zo stellen psychoanalytici Ira Brenner en Prof. Judith 

S. Kestenberg.
826

 Wat vinden we hierover in brieven en dagboeken? Of is dit iets wat zich 

voornamelijk in de herinnering heeft vastgeklonken? Hoewel de nadruk ligt op het gevoel 

geen jeugd te hebben gehad, wordt in diezelfde memoires ook gesteld dat men als kind dingen 

anders zag, vaak nog niet helemaal begreep. De joodsorthodoxe Jehudith Ilan-Onderwijzer 

meent dat ze in Westerbork nog ‘de gedachten’ had ‘van een kind’ en de Amsterdamse 

Alexander Roseboom typeert het als volgt: ‘Het was een gesjagger van jawelste. Wat er in die 

transportnachten allemaal precies gebeurde, weet ik niet meer. Daarvoor was ik destijds nog 

te jong, om het te kunnen begrijpen.’
827

 

De kinderen van Westerbork waren weliswaar jong in Westerbork, maar voelden zich 

oud voor hun tijd. Dat men nu het gevoel heeft zijn of haar jeugd verloren te hebben, hoeft 

echter niet direct iets te zeggen over hoe men zich voelde als kind toen. Misschien gingen 

kinderen zich, in tegenstelling tot wat men zich nu herinnert, wel kinderlijker gedragen. 

Misschien leidden grotere vrijheid en toegenomen verantwoordelijkheid wel tot losbandigheid 

en risicovol gedrag. In dit hoofdstuk stel ik het gevoel van de verloren jeugd centraal. Door te 

kijken naar de dingen die kinderen zelf beschreven hebben in brieven, dagboeken en 

memoires en door het thema in de bredere context van jeugdherinneringen te plaatsen, hoop ik 

een antwoord te kunnen geven op de vraag in welke opzichten de beleving van de jeugd in 

Westerbork bijzonder was. 

Kinderen zijn mensen in ontwikkeling, met een nog niet vaststaande identiteit in een 

continu groei- en leerproces. Kinderen hebben nog niet dezelfde mentale capaciteiten als 

volwassenen en zullen daarom geregeld dezelfde zaken op een andere wijze zien en 

interpreteren. Logisch en systematisch denken en moreel besef zijn bij kinderen voortdurend 
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in ontwikkeling.
828

 Zo kunnen schoolkinderen – in de leeftijd van zes tot twaalf jaar – 

dezelfde zaken op een heel andere manier beleven dan adolescenten, die al beter in staat zijn 

tot abstract denken. Tegelijkertijd neemt het vermogen tot herinneren met de jaren toe; een 

kind van vier zal veel minder onthouden dan hetzelfde kind van veertien in dezelfde 

omstandigheden.
829

 Dat kinderen niet dezelfde mentale capaciteiten als volwassenen hebben, 

wil niet zeggen dat kinderen gebrekkig zijn. Kinderen hebben ook andere capaciteiten dan 

volwassenen. Ze zijn fantasierijk, creatief en hebben een groot innovatievermogen. Leren en 

spelen gaan bij kinderen hand in hand. 

Hét kind bestaat dus niet.
830

 Omdat de meeste kinderen pas vanaf een jaar of zes in 

staat zijn te schrijven, staan in dit hoofdstuk vooral de ervaringen van schoolkinderen en 

adolescenten centraal. Daarbij geldt, hoe ouder het kind, hoe beter het in staat is te schrijven 

over wat het heeft meegemaakt. Ik stel bewust geen eenduidige leeftijdsgrens. Het bereiken 

van de volwassenheid kan immers niet aan één bepaalde leeftijd worden gekoppeld. De 

meeste door mij bestudeerde kinderen zijn echter tussen de vier en de achttien jaar. 

Voordat we Westerbork door kinderogen gaan bekijken, wil ik nog twee 

kanttekeningen plaatsen, die ik in paragraaf twee en drie zal uitwerken. Hoe historisch 

bepaald is de leefwereld van het kind in Westerbork eigenlijk? Opvoeding, verwachtingen van 

ouders en zelfs het kind zelf – als sociale constructie – zijn continu aan veranderingen 

onderhevig. En in hoeverre zijn teksten geschreven door kinderen hetzelfde, of juist heel 

anders, dan die van volwassenen? 
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4.2. OPGROEIEN IN HET INTERBELLUM 

Iedere tijd brengt tot op zekere hoogte zijn eigen kinderen voort. De stelling dat het kind zelf 

ook een geschiedenis heeft, zorgde een halve eeuw geleden nog voor opschudding onder 

historici.
831

 Het moderne kind is een product van de laatste paar eeuwen, waarin er een 

duidelijke samenhang is te zien tussen de grote sociale veranderingen rond en vanaf 1800 en 

de veranderende ideeën over het kind.
832

 Meer en meer veronderstelde men dat het kind een 

heel eigen karakter had en wezenlijk anders was dan volwassenen. Daarmee ging ‘het’ kind 

een steeds belangrijkere positie innemen in de samenleving en kreeg als zodanig ook eigen 

‘plekken’ in die samenleving – zoals een eigen kamer, eigen verenigingen en eigen boeken.
833
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In de eerste helft van de twintigste eeuw was deze ontwikkeling nog volop in beweging, iets 

wat ook werd opgemerkt door de pedagogen – nog een relatief recente wetenschap – uit de 

tijd zelf. Zo sprak in 1938 in Ons Kind, een breed maatschappelijk geschraagde gids voor 

jonge ouders, Dr. N. Knapper zijn verontwaardiging uit over het feit dat er nog in 1910 over 

kindersterfte werd gesproken als de ‘zelfwieding der menschheid door de natuur.’
834

 

Opgroeien in het interbellum was dus niet hetzelfde als opgroeien vijftig jaar eerder of 

later. Nadruk lag al steeds meer op de nu zo bekende ‘irrationele, spontane en fantasievolle 

aspecten’ van het kind, maar tegelijkertijd bestonden er ook heel andere ideeën over kinderen 

en opvoeding dan tegenwoordig en was de fysieke leefwereld van het kind vaak heel anders 

dan die van kinderen nu.
835

 In Het Kind, een handboek voor de opvoedkunde aan 

kweekscholen, wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat het kind niet alleen een ‘aanstaand mens is, 

maar ook een kind op zich zelf.’
836

 Hierbij speelden ook de eisen van het heden een rol. Maar 

belangrijker in de opvoeding van het kind was ‘de aankweking van den gemeenschapszin’, 

zoals Gunning, een bekend en invloedrijk pedagoog uit de eerste helft van de twintigste eeuw, 

schrijft, ‘een allesgewichtigst onderdeel der opvoeding.’
837

 De ‘moderne’ opvoeding die niet 

meer alleen in het zeer belangrijke kerngezin plaatsvond, maar ook op school, in de kerk en 
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op de jeugdvereniging, stond in dienst van deze gemeenschap, zelfs al bleef het gezin ‘De 

lamp van de huiskamer […] de vuurtoren, die ons de kaart wijst op de woelige levenszee.’
838

 

Opvoeding was daarmee veel minder op het individu gericht dan tegenwoordig, met minder 

nadruk op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Opvoeding was ook seksebepaald, met 

‘Gerrit een ingenieur in de dop’ en ‘Dina een beredderende zorg voor haar poppenkinderen’, 

waarbij de ouder een bepaalde mate van ‘harden’ werd aangeraden.
839

  

De realiteit van een kinderleven in het interbellum en de oorlog is echter niet helemaal 

gelijk aan de ideële voorstellingen over kinderen van psychologen en pedagogen die 

uiteindelijk toch vooral een burgerlijk publiek hadden. Van alle kinderen volgde maar 36 

procent na de lagere school enige vorm van voortgezet onderwijs, zoals in Bigots Het Kind te 

lezen valt.
840

 Wel maakten kinderen in toenemende mate gebruik van de nieuwe instanties, 

zoals sport- en jeugdverenigingen die vaak langs confessionele lijnen waren georganiseerd – 

ook de kinderen die later in Westerbork terecht zouden komen.
841

 Jeugdcultuur van 

adolescenten breidde zich steeds meer uit, wat in het te beschrijven Westerborkse ‘uitgaan’ en 

‘daten’ bijvoorbeeld tot uiting kwam, al kan er voor de oorlog nog niet van een jeugdcultuur 

gesproken worden, zoals die zich vanaf de jaren zestig ontwikkelde.
842

 Bovendien werd de 

jeugd van veel kinderen in deze periode beïnvloed door de crisis van de jaren dertig, en de 

armoede en werkloosheid (van de ouders) die deze met zich meebracht. Het is overigens wel 

belangrijk op te merken dat juist de groep kinderen die al voorgezet onderwijs volgden en 

naar de sport- en jeugdvereniging gingen, de kinderen uit de midden- en hogere klassen, in dit 

proefschrift zijn oververtegenwoordigd. 

De invloed van de joodse achtergrond van de kinderen op hun dagelijks leven is heel 

divers te noemen. In het vorige hoofdstuk haalde ik aan dat het geboortecijfer van deze groep 

veel lager lag dan gemiddeld, wat betekent dat de joodse gezinnen relatief klein waren.
843
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Veel kinderen waren min of meer geassimileerd en hun levens speelden zich grotendeels op 

dezelfde plekken af als die van niet- joodse kinderen. ‘Ik deed aan voetbal, roeien en atletiek’, 

herinnert Harry Fields zich. ‘Bijna al mijn vrienden kende ik via school.’
844

 Dit veranderde in 

de oorlog, vooral toen joodse kinderen vanaf september 1941 geen niet- joods onderwijs meer 

mochten volgen.
845

 Hoewel assimilatie en secularisatie de trend waren, werden vaak de joodse 

tradities in ere gehouden. Kindoverlevenden herinneren zich vooral de traditionele maaltijden 

op vrijdagavond en het vieren van de belangrijkste joodse feestdagen; sommige kinderen 

kregen ook joodse les en gingen af en toe naar de synagoge. Het bleef gewoon jongens te 

besnijden en de bar-mitswa van dertienjarige jongens te vieren.
846

 Kinderen met een strenge 

joodsorthodoxe opvoeding in eigen kring waren in de minderheid, ook onder de auteurs.
847

 

Wel zijn er opvallend veel Duits-joodse kindoverlevenden onder de schrijvers met een min of 

meer – liberaal joodse – religieuze opvoeding.
848

 Soms conflicteerden de joodse en niet- 

                                                 
844

 Fields, Turbulente tijden, 69. Zie Spanjaard, An American teenager, 28, over de padvinderbeweging waar hij 

en zijn vader actief in waren. 

845
 Hondius, Absent. Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam, 1941-1943, (Amsterdam: Vassallucci 

2001) 39. Vergelijk egodocumenten o.a. Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469, 2-5 over het Joods 

lyceum aan de Mauritskade in Amsterdam, en Spanjaard, An American Teenager, 39 over de joodse school. Zie 

verder paragraaf 4.6.1 Het onderwijs in Westerbork en 4.6.2. Herinneringen aan mijn schooltijd, over onderwijs 

en de ervaringen van kinderen en kindoverlevenden in Westerbork. 

846
 Blom, Fuks-Manfeld, Schöffer, (red) Geschiedenis van de joden in Nederland, 266-267 over secularisatie 

binnen de Joodse bevolkingsgroep in de periode 1870-1940, 276 over de ‘bredere joodse sfeer of joodse 

subcultuur’ die bestond, zonder dat dit een zuil was te noemen, 283-284 over assimilatie en integratie van joden 

in de Nederlandse samenleving, dat deze tendensen toch niet helemaal doorzetten, en hoe er ‘een herkenbare 

joodse minderheid bleef bestaan.’ Over joodse les, onder andere Buchsbaum, Fotograaf zonder camera, 12-13, 

Eddy Mannheim, ‘Herinneringen’, (Amsterdam: z.u. 2005) 10, Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, 34-36, 

Spanjaard, An American Teenager, 48. Over Bar Mitswa onder andere Spanjaard, An American Teenager, 47, 

‘Even though my parents were not very religious, they still wanted me to become Bar Mitzvah’d’, en Robert 

Cohen, ‘Korte levensloop’, 1996, HCKW, DO 1204, inv.nr. 15065, ‘Ik heb geen godsdienstige opvoeding gehad, 

maar mijn ouders hebben mij wel Barmitswa laten doen.’ 

847
 Ilan-Onderwijzer, Hun beeld staat mij bestendig voor ogen, 9, over haar orthodoxe opvoeding. Vergelijk 

Auerbach-Polak, e.a., Bewogen stilte, 14-17. 

848
 Namelijk Shulamith Garbasz-Zimet, Gerhard Durlacher, Hannelore Grünberg-Klein, Eddy Mannheim, Ellen 

Eliel-Wallach, Simon Magnus, Hanna Kalter-Weiss en Suzanne Mehler-Whitely. Zie Dan Michman, Het 

liberale Jodendom in Nederland, 1929-1943, (Amsterdam: Van Gennep 1988) voor (de oorzaak van) het geringe 

aantal liberale joden in Nederland voor de oprichting van de Liberale Gemeente in 1930, 27-35, 142, waar 

Michman vermeldt dat op het hoogtepunt van haar bestaan deze beweging niet meer dan 900 leden had, 0.6 % 



195 
 

joodse wereld. Norbert Buchsbaum beschrijft in zijn memoires hoe hij naar een lyceum ging 

en speelde in een hockeyvereniging, maar tegelijkertijd in de problemen kwam toen zijn bar-

mitswa samenviel met een belangrijke wedstrijd, wat hem op een veroordelend stilzwijgen 

van zijn ‘OostJoodse’ familie kwam te staan.
849

 Joodse kinderen werden soms door andere 

kinderen op hun ‘afwijkende’ achtergrond gedrukt, soms ontaardend in antisemitisme.
850

 

Enkele kinderen werden lid van zionistische jeugdverenigingen en volgden later een opleiding 

in de Hachshara, die jonge joden voorbereidde op een toekomst in Palestina.
851

  

Toch is er in de opvoeding ook veel continuïteit te bespeuren, tussen toen en nu en 

tussen joden en niet-joden. In zijn studie naar 250 jaar Nederlands-Vlaamse 

jeugdherinneringen beaamt historicus Hugo Röling hoe hieruit duidelijk wordt hoe lang 

mensen al op zoek zijn naar een evenwichtige opvoeding, ‘waar liefde en tucht (…) tot hun 

recht komen.’
852

 In Ons kind is te lezen dat ouders autoriteit moeten bewaren, zeker geen 

kameraden moeten zijn, maar kinderen wel degelijk de ruimte moeten geven om samen met 

vrienden te zijn, ‘zonder dat wij alles bedischen.’
853

 Kindoverlevenden zoeken het 

onderscheid in jong zijn toen en jong zijn nu vooral in het verschil in onafhankelijkheid en 

zelfstandigheid, de eerder genoemde gemeenschapszin indachtig. Zo herinnert Rob Cohen, 

afkomstig uit een Amsterdams middenstandsgezin, zich dat hij wel wilde onderduiken, maar 

zijn ouders anders besloten en tegen zijn ouders ging hij niet in. ‘Het toont weer eens aan, hoe 
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de tijden zich hebben gewijzigd, want in vergelijking met een zeventienjarige jongen nu 

[1996; EM], is deze laatste veel onafhankelijker en zelfstandiger en minder naïef.’
854

 

 

4.3. KINDEREN SCHRIJVEN OVER DE OORLOG 

De uit Duitsland gevluchte Suzanne Mehler-Whitely was zeven jaar toen zij met haar ouders 

naar Westerbork werd gebracht. In haar memoires Appel is forever probeert ze dit kind van 

toen te laten spreken, ook al schrijft ze als de volwassen Suzanne van nu. Het verhaal wordt 

als het ware verteld vanuit het perspectief van de Suzanne in de oorlog; een zevenjarige met 

nog maar een zeer begrensd begrip van de wereld om haar heen, maar tegelijkertijd met de 

open blik van een zich rap ontwikkelend kind. Voor Mehler-Whitely was dit een heel bewuste 

keuze. ‘I found it incredibly important to give voice to the child in the sense of speaking for 

all the children’, zegt zij in een interview naar aanleiding van haar memoires.
855

 Hanna 

Kalter-Weiss, ook uit Duitsland gevlucht met één van de zogenaamde Kindertransporten, 

koos voor een andere oplossing. Hoewel zij niet zo jong was als Suzanne – ze was tiener in 

het kamp – beschrijft zij haar belevenissen in de derde persoon, als een verhaal over de Hanna 

van toen.
856

 Ed van Thijn probeert kleine Eddy zoveel mogelijk te laten spreken door zijn 

fragmentarische herinneringen te volgen en te proberen te begrijpen.
857

 Gabriele Silten, ten 

slotte, geeft in haar voorwoord aan dat zij haar zo verschillende ervaringen als kind toen heeft 

geprobeerd te vangen in passages geschreven in de eerste persoon gezet tegenover de ‘ik’ van 

nu, die de hoofdverteller is.
858
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 In deze memoires van kindoverlevenden zien we als het ware ‘familiegelijkenissen’ in 

toon, genre, inhoud en stijl, zoals literatuurwetenschapster Susan Robin Suleiman het 

omschrijft.
859

 De gedeelde factor van de jeugd zorgt voor niet alleen andere ervaring en 

beleving, maar ook andere wijzen van schrijven over die beleving dan in memoires van 

volwassenen, zelfs zozeer dat van een nieuw genre binnen het bredere genre van de 

Holocaustliteratuur wordt gesproken.
860

 De genoemde kinderlijke stilering van taal, het 

kinderlijk perspectief weergeven door gevoelens van het kind af te wisselen met 

bespiegelingen van de volwassene nu of het schrijven in de derde persoon om de kloof tussen 

kind en volwassene te symboliseren, zijn enkele veelvoorkomende ‘familiegelijkenissen’.
861

 

Ook maken kindoverlevenden vaak feitelijke vergissingen en is er grotere aandacht voor het 

detail en voor de defamiliarisering – vervreemding – van de omgeving die zij waren gewend, 

wat (soms) ten koste gaat van de bredere – historische – context.
862

 Teksten van 

kindoverlevenden worden vooral gekenmerkt door fragmentatie, juist omdat het geheugen van 

een kind nog voortdurend in ontwikkeling was. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe 

jonger het kind, hoe fragmentarischer de latere herinnering.
863

 Het kinderlijke perspectief 

dwingt deze teksten nog meer dan andere Holocaust egodocumenten een literaire richting op 

te gaan. Immers, om het perspectief van het kind te vangen, moeten wel stilistische en 

narratieve methoden worden gebruikt, die deze teksten soms heel literair lijken te maken, nog 

meer dan teksten geschreven door volwassenen.
864

 

 Niet alleen in memoires komen we deze of soortgelijke ‘familiegelijkenissen’ tegen. 

Ook contemporaine egodocumenten van kinderen dragen bepaalde kenmerken in zich die 

                                                 
859

 Suleiman, ‘The 1.5 Generation’, 292. 

860
 Reiter, ‘The Holocaust as seen through the Eyes of Children’, in: Andrew Leak, George Paizis, The 

Holocaust and the Text: Speaking the Unspeakable, (New York: St. Martin’s Press 2000) 83-96, 83, Reiter, 

‘Kinds of Testimony: Children of the Holocaust’, 3, Sue Vice, Children Writing the Holocaust, 

(Basingstoke/New York:Palgrave Macmillan 2004), 11. 

861
 Voor kinderlijke stilering en voor gebruik van de derde persoon zie Vice, Children Writing the Holocaust, 6-

7. Het afwisselen van de persoon toen als kind en nu als volwassene in de tekst wordt wel ‘split time narrative’ 

genoemd, Vice, Children Writing the Holocaust, 3. 

862
 Vice, Children Writing the Holocaust, 2, waar nog enkele andere veelvoorkomende karakteristieken worden 

genoemd, maar die komen minder in de teksten over Westerbork voor. Vice heeft het ook over vergissingen in 

feiten en percepties [nadruk EM], maar een vergissing in perceptie lijkt mij een onmogelijkheid. 

863
 Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, 7, en hoofdstuk ‘Flitsen in het duister: eerste 

herinneringen’, 23-42. Zie ook Reiter, ‘The Holocaust as seen through the Eyes of Children’, 86. 

864
 Reiter, ‘Kinds of Testimony: Children of the Holocaust’, 5. 



198 
 

specifiek verbonden zijn met de jonge leeftijd van de auteur. Net als memoires zijn deze 

teksten vaak zeer gefragmenteerd, is het detail groot ten koste van de context, en vergissen 

kinderen zich regelmatig in feiten. De beleving van het kind wordt, met andere woorden, 

weerspiegeld in de wijze waarop het schrijft. 

Zo kan een aantal kinderen nog maar net schrijven. Leo Meier begint zijn briefjes 

meestal met de pas geleerde formule ‘Hoe gaat het met je met mij gaat het goed’, terwijl Leni 

Stern zelfs nog moeite heeft met het recht en netjes schrijven.
865

 Jo Sander Levie is het ene 

moment een kind van tien, dat klaagt over de erwtensoep, ‘die niet lekker smaakt’, en snel een 

spelletje wil hebben, maar op het andere moment geeft hij aan hoe hij en zijn ouders liever 

levensmiddelen hebben in plaats van zware (school)boeken.
866

 Verschillende kinderen maken 

tekeningen bij hun brieven; Leni tekent popjes, terwijl Jo Sander Levie schetst hoe hij en zijn 

moeder slapen.
867

 In het dagboek van de zestienjarige doofstomme Simon Magnus zien we 

hoezeer zijn kinderlijk begrip van de wereld om hem heen zijn schrijven zowel inhoudelijk als 

qua stijl beïnvloedt. Toen zijn vader in staat bleek te zijn Equadoriaanse paspoorten te krijgen, 

om zo zijn gezin voor transport te behoeden, probeerde Simon al schrijvend voor zichzelf 

duidelijk te maken wat dit nu betekende: ‘Wij zijn Zurückgestellt. Waarom? Vader heeft naar 

het land Ecuador in Zuid-Amerika geschreven. Wij hebben een pas van Ecuador gekregen. 

Wij zijn niet meer Duits en ook geen Hollander. Wij zijn Ecuadoriaan (Ecuadoranen.) Alleen 

Duitsers en Hollanders moeten naar Polen.’
868

 Magnus’ taal, vaak heel letterlijk, weerspiegelt 

de kinderlijke geest, die de wereld van het kamp onbevangen tegemoet treedt. ‘Onderweg 

ontmoetten wij oma’, beschrijft Simon Magnus zijn eerste dag in het kamp. ‘Zij was al op 

zoek naar ons. Daar zagen wij barak 50. daar woonde familie Bodenheimer. Mijnheer was 

alleen thuis.’
869

 

Vlak na de oorlog namen een aantal van de persoonlijke verslagen van kinderen de 

vorm van een plakboek aan. Vaak in een schrift, soms zelfs zelf vervaardigd als ware het een 

opdracht in een handenarbeidles, worden memento’s van het kampleven verzameld. Hannah 
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Kolthof maakte een stoffen omslag voor haar boek over Westerbork en Theresienstadt met 

daarop haar twee sterren genaaid; één Nederlandse en één Duitse. Voorin schreef ze: ‘Dit 

wordt een boek over Westerbork en Theresienstadt 29 juni 1943 – 11 juni 1945.’
870

 In het 

boek verzamelde ze de liedjes en gedichten die ze in Westerbork hoorde, maakte ze een lijstje 

van het kampjargon, en plakte ze krantenknipsels over Konrad Gemmeker in, naast de 

officiële documenten die zij nog bezat. Overal staat een korte uitleg bij.
871

 Deze memento’s 

lijken vooral bedoeld om voor zichzelf de herinnering aan het gebeurde in stand te houden, 

om het een plek te kunnen geven en weer verder met het ‘gewone’ leven te kunnen gaan. 

Maar weinig kindoverlevenden maakten complete plakboeken; wel schonken velen 

documenten die zij al die tijd hadden bewaard aan het herinneringscentrum in Westerbork, 

iets dat overigens ook volwassen overlevenden veel hebben gedaan. 

 

4.4. HET KIND IN WESTERBORK 

Kinderen kwamen net als volwassenen van alle uithoeken van het land naar Westerbork. In de 

regel arriveerden ze samen met hun ouders of met andere familie. Soms arriveerden ze alleen, 

opgepakt vanuit de onderduik, of als wees. Simon Magnus geeft één van de weinige 

contemporaine beschrijvingen van de aankomst in het kamp: ‘Wij [Magnus, zijn broer Leo en 

hun Oma, EM] stapten in de trein en om drie uur ´s middags reden wij weg uit Amsterdam. 

Wij hadden het erg warm want allen hadden dikke winterjassen aan en veel bagage. Eindelijk 

om 8 uur ´s avonds kwamen wij in Westerbork aan. Wij moesten uit de trein naar het 

registratiegebouwbarak 9. Daar kregen wij een Lagerkaart.’
872

 Hij beschrijft de quarantaine, 

het lange wachten en hoe vermoeid ze waren. ‘Eindelijk om 3 uur ´s nachts waren wij klaar. 

Wij waren erg moe en warm. Leon en ik werden naar barak 55 gebracht, oma naar 57. Barak 

55 was erg vol. We hadden geen bed. Een aardige man stond op en gaf ons zijn bed op drie 

hoog. Wij gingen naar bed en vielen in slaap.’
873

 Georgy Levy beschrijft vlak na de oorlog 

hoe hij met zijn zusje in het kamp aankwam. ‘Ik zag de rails door ´t kamp lopen en dacht 
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daarover gaan wij naar Polen of Duitsland. Maar een grote jongen zei dat het hier fijner was 

als in Vught.’
874

 

 In memoires wordt de aankomst in Westerbork vaak als een breuk met het leven 

daarvoor ervaren; een breuk vanuit de ogen van het kind dat nog niet alles begrijpt en voor 

wie een nachtelijke aankomst nog meer bevreemdend is dan het voor een volwassene zou zijn. 

‘Still in the dark, we get off the train and drag off to a barack’, schrijft Suzanne Mehler-

Whitely bijvoorbeeld. ‘The dark makes everything mysterious. We walk toward someone in 

another part of the barrack. The bunks look like wood storage cases in some weird shed. The 

woman who walks toward us is Oma. Mama and Oma make murmuring noises I don’t 

understand. It is Oma but I don’t feel that it is really Oma.’
875

 Maar even zo vaak schrijven 

kindoverlevenden dat de aankomst juist een vage herinnering is, terwijl sommigen zich zelfs 

helemaal niets herinneren. Ook dat wordt als kindeigen beschouwd. Jack Santcross herinnert 

zich bijvoorbeeld ‘niets van het inschrijven bij de aankomst in Westerbork.’
876

  

Kindoverlevenden die wat ouder waren, herinneren zich beter hoe ze zich voelden en 

schrijven met meer achtergrondkennis over de entree in het doorgangs(- en 

internerings)kamp. Hun beschrijvingen van de intrede in de kampwereld als een bewust 

beleefd breukpunt lijken al veel meer op volwassen beschrijvingen. ‘Duitsers waren er niet en 

ook geen politie, alleen Joden die wat in de melk te brokkelen hadden en van wier gratie we 

afhingen, absoluut. Alles was in de war, duisternis, mensen, flikkerend licht. Het weer was 

zacht en de hemel helder. De registratie werkte als een soort sluis. Hij verdeelde groepjes, die 

naar het volgende station gingen: doktersonderzoek’, schrijft de toen zestienjarige Shm’uel 

Hacohen, afkomstig uit een groot, gemengd gezin met een vader in zaken.
877

 

 De toewijzing van de barakken, waar kinderen boven de veertien jaar naar sekse 

werden gescheiden, kon een nog grotere schok betekenen. De veertienjarige Avi Magid 

herinnert zich hoe hij van zijn moeder werd gescheiden, een ervaring die hij nooit heeft 

kunnen vergeten. Ik dacht: ‘Dit is de meest miserabele dag van mijn leven’.’
878

 Dolf Gerzon 
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leek minder moeite te hebben gehad met scheiding van zijn familie, vader en hij in één helft 

van de barak, zus Anneke en moeder in de andere. ‘Ik slaap bij Vader en Anneke bij Moeder 

maar zij natuurlijk in de dameshelft van onze barak’, schrijft Dolf aan zijn tante, al probeerde 

hij misschien ook vooral optimistisch te blijven.
879

 

In de barakken probeerden families bij elkaar te slapen; kleine kinderen sliepen bij 

moeder, oudere kinderen op een eigen bed. Otto Kallus herinnert zich hoe het zijn moeder 

was die van de weinige privéruimte die de familie ter beschikking stond nog iets gezelligs 

wist te maken. ‘Mitten in dieser entblößenden Welt machte uns Mami ein Zuhause. Rundum 

die Betten von ihr, meiner Schwester und meinem Bruder spannte sie ein paar Decken auf, 

ordnete die Kleider auf ein paar Leisten, die sie, ich weiß nicht woher, geholt hatte, und sie 

machte ein Zuhause für uns: eines der Weltwunder.’
880

 Kinderen die alleen aankwamen 

werden nogal eens door kennissen of vrienden opgevangen, zoals de zestienjarige Jenny 

Stern, zusje van Leni Stern, die haar ouders in brieven vertelt over ‘Oom Ies’ die zijn uiterste 

best deed om voor haar uitstel te krijgen.
881

 

 Kinderen die helemaal alleen in Westerbork aankwamen, werden in het weeshuis van 

het kamp opgevangen. De benaming weeshuis is misleidend, want ook kinderen van 

ondergedoken of zieke ouders kwamen er terecht. Het werd lang geleid door de familie 

Birnbaum, tot ook zij op transport werden gesteld.
882

 De kinderen sliepen er op zaal, meisjes 

bij meisjes, jongens bij jongens en er was altijd begeleiding aanwezig. Het Dienstbereich 

Fürsorge verzorgde materiaal en eten.
883

 In brieven hebben kinderen het weeshuis heel 

verschillend ervaren. Leni Stern leek het wel plezierig te vinden in het weeshuis, waar zij 

naartoe werd gestuurd, omdat haar moeder niet goed voor haar kon zorgen. ‘Lieve paps’, 

schrijft ze in haar briefje, ‘ik ben in het weeshuis barak 21 Ik vind het hier wel prettig.’ Toch 
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voegt ze meteen toe, ‘maar liever in Assen, dag paps, een kus van leni’, en haar verjaardag 

wilde ze er niet vieren, ‘omdat ik niet bij jullie ben.’
884

 In de brieven die de Leidse 

weeshuiskinderen aan hun kennissen de familie Stoffels sturen, klinkt vooral het positieve 

door. ‘Ik ben gezond en wel hier aangekomen. Ik zit in een weeshuisbarak. ’t Is hier 

reuzengezellig en het eten is best’, schrijft Harry Spier.
885

 Waarschijnlijk wilde Harry niet dat 

de familie Stoffels zich te druk zou maken over hem of de andere kinderen, en benadrukt hij 

daarom vooral de positieve kanten van hun aankomst. 

In de herinnering lijken de negatieve ervaringen te overheersen. Ed van Thijn is een 

uitzondering in zijn beschrijving van een weeshuis als een warm bad na achttien 

onderduikadressen en een verblijf van enkele maanden in een gevangenis. Bovenal herinnert 

hij zich de zorgen van leidster Judica Mendels, die ‘ontfermde zich over ons, met enorme 

toewijding. Ze zag erop toe dat het ons aan niets ontbrak en dat ook ik mijn leventje, danig 

ontwricht door de vlucht langs al die adressen, weer kon oppakken.’’
886

 Op de broertjes Ben 

en Jacobus Valk heeft het weeshuis een veel minder aangename indruk achtergelaten, net als 

op Suzanne Mehler-Whitely.
887

 Toen Jacobus zich op een vrijdagavond niet goed voelde, 

wilde de leidster niet geloven dat hij ziek was, het zou “aanstellerij” zijn en wie zijn bed niet 

goed opmaakte, kreeg een pak slaag, zo beschrijft hij het weeshuis in zijn memoires.
888

 Maar 

deze drie kinderen werden zomaar van hun ouders in het kamp gescheiden. Hun ouders 

zouden niet voor hen kunnen zorgen en dat maakte het weeshuis per definitie al verdacht. 

‘Somehow I consider all this as normal, as though the prewar time has in some manner 

slipped from my memory’, schrijft de volwassen Gabriele Silten over het kind dat zij toen 

was.
889

 Voor kinderen was het kampleven vanzelfsprekend. Westerbork was waar zij nu 

leefden, dus Westerbork was gewoon.
890

 In contemporaine egodocumenten wordt deze 
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kinderlijke vanzelfsprekendheid evenzeer geuit, zoals in Magnus’ dagboek, waar de bijna 

gehele aanpassing, een verinnerlijking van het leven in een kamp, te zien is aan de woorden 

die hij gebruikt om zijn dagelijkse leven te beschrijven. Het zes uur opstaan was even 

wennen, maar ‘Ik woon op bed 435’, en ‘Wij hebben bij oma gegeten, toen zij [sic] wij naar 

huis gegaan.’ ‘De volgengende weken was niets bijzonders.’
891

 In het dagboek van Simon 

Magnus was Westerbork thuis.
892

 Kinderen pasten zich, kortom, makkelijk aan, zoals Bram 

Asscher in een brief naar huis schrijft. ‘Wij maken het in ieder geval uitstekend en hebben ons 

ook uitstekend aangepast.’
893

 

Maar het dagelijks leven werd ook bepaald door de gezondheid, of eerder het gebrek 

hier aan. De weinig florissante omstandigheden waaronder kinderen in de barakken moesten 

vertoeven, zorgden ervoor dat vroeg of laat haast ieder kind ziek werd, zelfs de kinderen van 

de bevoorrechte Alte Kampinsassen.
894

 De slechte hygiëne, de onregelmatige voeding, naast 

de continue angst voor het transport, zorgden ervoor dat vooral kinderen – nog niet zo sterk 

als volwassenen en in de groei – extra vatbaar waren voor ziektes.
895

 Meestal ging het om 

allerhande kinderziektes, oorinfecties en roodvonk, de in hoofdstuk twee aangehaalde 

kampziekte en allerlei verkoudheden. Een verblijf in het kampziekenhuis betekende over het 

algemeen ook niet meer dan dat; een verblijf, omdat de zieke kinderen nu eenmaal ergens 
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moesten worden verzorgd, terwijl ouders aan het werk waren. Toch is het voor veel 

kindoverlevenden een belangrijk onderdeel van de herinnering aan het kamp. De Duits-joodse 

E. Eliël-Wallach herinnert zich hoe ze in de winter van 1943 ‘veel ziek geweest’ is, ‘vooral 

dysenterie en middenoorontsteking.’
896

 Eddy Mannheim, uit Duitsland gevlucht met zijn 

ouders, kreeg roodvonk en moest in quarantaine, net als Suzanne Mehler-Whitely en haar 

broertje die de mazelen opliepen.
897

 Ook in de meeste brieven wordt over ziekte geschreven. 

Leo Meijer, een achtjarig jongetje, schrijft vanuit het ziekenhuis hoe het met hem gaat. ‘Ik 

mag gauw weer opstaan. Ik heb hele lage temperatuur ik heb soms wel eens 6-4 maar ik heb 

vaak 6-8 en 6-9 en ook wel eens 7-1 en 7-2 en soms ook 3-7 en 7-3.’
898

 Ben Wessels is blij 

eindelijk weer een brief te kunnen schrijven aan schoolvriend Johan: ‘Eindelijk kan ik jullie 

dan ook weer eens een berichtje van mij sturen in de hoop dat jullie dit epistel in goede 

gezondheid ontvangen. Ik lig hier al 3 ½ week in het ziekenhuis met oorontsteking en ben 

gisteren geopereerd.’
899

 

De meerderheid knapte weer op, zeker als ze in het ziekenhuis konden herstellen. De 

omstandigheden daar waren namelijk stukken beter dan in de gewone doorgangsbarakken.
900

 

‘In het ziekenhuis is het wel prettig’, schrijft Simon Magnus in zijn dagboek. Niet in de laatste 

plaats omdat het eten daar duidelijk beter was dan in de gewone barakken. ‘In het ziekenhuis 

kreek ik drie maal per week een ei. Dat was lekker.’
901

 Ed van Thijn ‘had het rijk alleen’, toen 

hij werd opgenomen, al was hij ‘aanvankelijk te ziek om er echt van te genieten’. Van Thijn 

heeft veel minder fijne herinneringen aan wat hij beschrijft als het ‘zogenaamde 

                                                 
896

 Eliel-Wallach, Voor mijn kleindochters, 13. 

897
 Mannheim, ‘Herinneringen’, 25. Mehler-Whitely, Appel is forever, 38. 

898
 Meijer, briefje uit 1943, aan ‘lieve oetiepoetie’, HCKW, DO 461, inv.nr. 7873-02 in de brief heeft hij per 

ongeluk na ‘maar’ ‘meest’ geschreven, maar dit heeft hij doorgekrast. 

899
 Brief van Ben Wessels van 30 maart 1944, JHM, Doc. 00007857. 

900
 In een overzicht van de leeftijden onder de sterfgevallen van 15 juli 1942 tot en met 31 december 1943 is de 

sterfte van kinderen onder de één jaar en van 1 jaar in absolute termen niet heel groot. Het gaat gemiddeld om 3 

á 4 gevallen per maand, met mei 1943 als maximum, waar 6 jongens en 6 meisjes van 1 jaar oud en 4 

zuigelingen (ook gelijk verdeeld over de seksen) sterven. Van de volgende leeftijdsgroep 2-25, is het maximum 

3 jongens en 5 meisjes. Sterfgevallen zijn echter vooral te vinden in de oudere leeftijdscategorieën, 66-75, en 76-

85. ‘Übersicht und Zergliederung der Sterfgefälle vom 15 juli 1942 – 31 dezember 1943’, RK, Kamp 

Westerbork, inv.nr. 260. Uitzondering op een goede herinnering aan het ziekenhuis is bijvoorbeeld Hacohen, 

Zwijgende Stenen, 269, die zich in het ziekenhuis voelde afgewend van de gruwelen van het kamp. Hij voelde 

zich ´te beschermd´ in het ziekenhuis. Abuys, Mulder, Genezen Verklaard voor…, 29-31 over de goede zorgen 

in het ziekenhuis. 

901
 Magnus, 29 augustus 1943 in een terugblik op de eerste 10 weken, HCKW, DO 1122, inv.nr. 10642-01. 



205 
 

stervenshokje’; een bed waar mensen die op sterven lagen werden geplaatst en waar de jonge 

Van Thijn tegenover lag.
902

 Ziek zijn betekende vooral dat het kind, net als zieke 

volwassenen, lange tijd geen gevaar liep om op transport te worden gesteld. Maar Michieltje, 

een pasgeboren baby met gezondheidsproblemen, werd zonder pardon op transport gesteld, 

toen hij weer voldoende was aangesterkt net als vele andere kinderen die weer beter waren.
903

 

Hoe het dagelijkse leven van kinderen werd bepaald door werk, school en spelen 

wordt verderop in het hoofdstuk besproken. Maar net als voor volwassenen was Westerbork 

voor kinderen uiteindelijk een tussenstation. Het transport figureert in haast alle 

egodocumenten van kinderen en kindoverlevenden prominent.
904

 De meeste kinderen gingen 

met hun familie op transport, enkele gingen alleen of met andere (wees)kinderen samen. In 

Westerbork vertrokken een aantal transporten, waar grote groepen kinderen – meestal met één 

begeleider – samen op transport werden gezet, zoals het transport van de zogenaamde 

Unbekannte Kinder; 35 heel jonge weeskinderen zonder identiteit of naam die met het laatste 

transport naar Theresienstadt werden gedeporteerd.
905

 Ook de twee zogenaamde 

‘kindertransporten’ uit Vught, waar 1296 kinderen op 6 en 7 juni 1943 via Westerbork direct 

naar Sobibor werden gedeporteerd, hebben veel indruk gemaakt.
906

 Het zijn vooral 

volwassenen die zich deze transporten herinneren en die vaak symbool kwamen te staan voor 

de wreedheid van de Duitsers.
907

 Ben Valk is één van de weinige kindoverlevenden die zich 
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zo’n transport herinnert. ‘Er is een groot transport kinderen binnen gekomen. Die gingen met 

hun begeleiders allemaal in onze barak 35. Ze zijn er niet lang geweest. Op een Dinsdagnacht 

gingen ze allemaal naar het Oosten. Zeiden ze.’
908

 

In contemporaine bronnen is het transport altijd aanwezig, vaak op de achtergrond, 

maar geregeld wordt ze ook expliciet beschreven. Kinderen probeerden het te begrijpen, zoals 

Simon Magnus, die voor zichzelf in zijn dagboek opschrijft hoe de transporten werkten. ‘Er is 

altijd om 10 uur ’s avonds appel behalve op maandagavond. Dan moeten alle mensen al om 

negen uur in de barak zijn. Waarom? Bijna elke dinsdag gaat er een transport naar Duitsland 

of Polen. Maandagochtend om 11 uur komt een lange goederentrein. De wagens worden 

schoongemaakt en er komt een drinkwaterton en een w.c.ton in. ’s Nachts om drie uur komt 

de zaalleider met een lijst. Daarop staan alle mensen die in die nacht naar Polen moeten. De 

mensen staat [sic] vlug op en pakken de rugzakken en broodzakken. Om zeven uur komt een 

O.D. en brengt de mensen naar de trein. Om elf uur rijdt de trein weg, alles moet dan weer 

naar buiten aan het werk. Wij zijn allen erg bedroefd. Er zijn altijd veel van onze kennissen 

naar Polen gestuurd.’
909

 In brieven schreven kinderen over hun hoop om te kunnen blijven, 

zoals Dolf Gerzon die aan zijn tante schrijft: ‘Vader zegt, dat er nog een klein kansje is, dat 

we toch nog thuis komen.’
910

 Toch klinkt er veel angst in door, zoals wanneer de zestienjarige 

Jenny Stern aan haar ouders schrijft dat ze niet wist of ze de volgende dag op transport zou 

gaan. ‘Morgen gaat hier een transport door of ik daar bij ben?? (…) Moeder doe wat jezelf het 

beste lijkt. Als jij bij me bent voel ik me sterk en veilig.’
911

 

Kindoverlevenden schrijven ook om de lezer te laten zien hoe anders een dergelijke 

gebeurtenis vanuit het perspectief van het kind was. Sommige auteurs herinneren zich weinig 

tot niets van het eigen transport, behalve dan dat het iets nieuws betekende in het anders zo 

monotone kampleven. ‘Van ons eigen transport herinner ik me vaag wat over een trein – een 

personentrein’, schrijft Abraham Stahl, ‘en dat ik me erg interesseerde voor wat wij door ’t 

venster van Duitsland zagen.’
912

 In memoires wordt veel gesproken over de indruk die 

                                                                                                                                                         
kindertransporten. Toen heb ik mij gemeld om in het weeshuis te werken. Dat was het wreedste wat de Duitsers 

konden doen.’ Liepman, Westerbork en Theresienstadt, 15, waar hij over deze transporten schrijft: ‘Arme jeugd. 

Arme allen.’ 

908
 Valk, dagboekbeschrijving over oktober 1943, HCKW, DO 273, inv.nr. 3589-32. 

909
 Magnus, dagboekaantekening van 29 augustus 1943, HCKW, DO 1122, inv.nr 10642-01. 

910
 Brief van Dolf Gerzon van 25 juli 1943, HCKW, DO 305, inv.nr. 3760-10. 

911
 Van der Oord, Het mankeert ons aan een goed adres, 83. 

912
 Abraham Stahl, ‘Als kind in Westerbork’, HCKW, DO 565, inv.nr. 6745, 3. 



207 
 

transporten van familieleden op hen hebben gemaakt, zeker als later bleek dat deze niet meer 

zouden terugkeren. Otto Kallus zag zijn vader op transport gezet worden. ‘Und das ist die 

letzte Erinnerung an meinen Vater: ein Mensch, den ich liebte, aber ich entdeckte es erst, als 

es zu spät war.’
913

 De in Amerika geboren Barry Spanjaard herinnert zich dat hij diens vader 

moest vertellen dat zijn moeder al op transport was gezet, net voordat zij in het kamp 

aankwamen. ‘All I could blurt out was: “Oma is gone”.’
914

 Benadrukt wordt in memoires dat 

vriendjes en vriendinnetjes altijd maar voor een periode van een week waren. ‘Natuurlijk 

hadden we ook vriendjes en vriendinnetjes, maar je moest er rekening mee houden dat het 

voor een periode was van Dinsdag tot Dinsdag, elke week weer’, schrijft Jacobus Valk.
915

 

Nog meer dan de aankomst in het kamp wordt het vertrek door sommige auteurs als 

belangrijkste breukmoment beschreven. Men verliet Nederland, waar men veilig kind had 

kunnen zijn, zelfs nog in Westerbork. ‘Schalom zur bekannten Welt, Schalom zu den 

Menschen, Schalom zur Kindheit, Schalom zum eigentlichen Leben, während wir nicht 

wussten, was uns erwartete’, beschrijft Otto Kallus het gevoel dat hij had bij zijn vertrek, 

terwijl Rosa Hartz zich herinnert: ‘“THIS IS IT” I was so depressed. THIS IS IT, THIS IS IT! 

Now we are in the lions’ den.’
916

 

In beschrijvingen van het transport wordt de angst benadrukt, maar ook hoe men als 

kind maar gedeeltelijk begreep wat er gaande was, waardoor vergissingen in feitelijkheden, 

zoals wie er precies een transportlijst voorlas of hoe vaak er nu een transport ging, veelvuldig 

voorkomen. ‘Every night lists are read out loud. I wake up and hear families move out into the 

night (…) It is bad to be on the list’, probeert de volwassen Suzanne haar ervaringen van toen 

onder woorden te brengen.
917

 Ook de toen zestienjarige Rosa Hartz maakt een vergissing in 

haar beschrijving van een transportnacht. Wellicht omdat zij nog steeds zoveel angst voelt, 

verwart ze de barakoudsten die de lijsten voorlazen met de Duitsers zelf. ‘In the middle of the 

night the Germans marched into the barracks with a list of names. If your name was called 

you had to get dressed and go to the train. As soon as they passed the H – our name was Hartz 

– we let out a sigh of relief. We were safe again for another week.’
918
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Meer dan zeventien en een half duizend kinderen kwamen niet terug uit de 

concentratie- en vernietigingskampen, waar zij via Westerbork naar werden gedeporteerd.
919

 

De zeventienjarige Hertha schreef een afscheidskaartje aan haar goede schoolvriendin Netty: 

‘De laatste afscheidskaart ontvang je vanuit de trein. Zoals je ziet. We zitten met ruim 40 

mensen + bagage en is het benauwd in veewagen. We zijn vol goede moed tot een spoedig 

weerzien van ons dierbaar Hollandje. Vaarwel, een kus Hertha.’
920

 

 

4.5. TUSSEN KIND EN VOLWASSENE IN? 

De zestienjarige Hertha Aussen verbleef bijna een jaar in het kamp op de Drentse hei. Ze was 

te oud voor de Westerborkse school, net als zus Annie, en moest in het kamp werken.
921

 In 

haar brieven schrijft ze uitvoerig over het heel andere leven in het kamp, dat soms toch – ze 

doet aan sport, maakt vrienden – ook weer op thuis leek. Veel kindoverlevenden menen dat 

het kampleven hen vóór hun tijd deed opgroeien. Hoe schrijven kinderen in de oorlog over 

verantwoordelijkheden in Westerbork, over omstandigheden waarvan kindoverlevenden nu 

zeggen dat deze hen voor hun tijd deden opgroeien? Dwongen de omstandigheden hen 

inderdaad volwassen(er) te reageren? Is dat op te maken uit wat zij hebben geschreven over 

Westerbork? 

 

4.5.1. Leren voor jezelf te zorgen 

‘Er werd gegist: Vught, Westerbork, maar we zagen al gauw dat we naar W. gingen’, schrijft 

Renate Kamp vlak na de oorlog in een dagboekbrief aan haar stiefzusje in Nederland. ‘Nu 

was het “faire bonne mine à mauvais jeu” maken wat ervan te maken viel.’
922

 Dat deed de 

toentertijd achttienjarige. Toen Renate op 29 september 1943 Westerbork binnenkwam, waren 

haar vader en stiefmoeder niet lang tevoren met een transport naar Theresienstadt vertrokken. 

Als zogenaamd ‘T-Kind’ met een ouder in een Vorzugslager kreeg ze een voorlopig stempel 

op haar Lagerkarte, zoals ze veertig jaar later in haar memoires opschrijft.
923

 Alleen in 

Westerbork aangekomen moest ze voor zichzelf zien te zorgen. Toen ze hoorde dat het 

Westerbork was waar ze naartoe zou gaan, bereidde ze zich er direct mentaal op voor. ‘Ik 
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dacht meteen aan alle raadgevingen die de Ouders mij hadden gegeven voor ’t geval ik naar 

W zou komen, waar ik naar toe moest gaan enz...’
924

 In Westerbork ontmoette ze bij toeval 

haar vriendje Hans, die daar samen met een vriend al enkele weken vertoefde. ‘Het weerzien 

– onder die omstandigheden – was natuurlijk reusachtig, en we zeiden meteen, dat we met z’n 

drieën bij elkaar wilden blijven’, schrijft Renate. Ze wist voor elkaar te krijgen dat ze bij hen 

in de barak terechtkwam. ‘We hadden er natuurlijk voor gezorgd, met z’n drieën in één barak 

te komen. Anders had ik als “meisje alleen” in barak 65 moeten wonen, waar alleen vrouwen 

zijn waren, weet je. Nou, dat leek me erg saai.’
925

 Veertig jaar later weet ze niet meer hoe ze 

dit voor elkaar had gekregen. ‘Normaal kwamen jongens in een aparte barak en meisjes 

zonder familie ook, maar wij kwamen in een gezinsbarak’, verbaast zich haar volwassen 

zelf.
926

 

 Renate moest voor zichzelf zien te zorgen. Ze had geen vader of moeder met wie ze 

samen de registratie kon doorlopen of die haar konden helpen bij het zoeken naar uitstel van 

transport. Zij zorgde er zelf voor dat ze in een betere barak terechtkwam en dat ze een goed 

baantje kreeg. Zij was niet de enige. Ook Jenny Stern, de broers Bram en Jeannot Asscher en 

Fred Schwarz kwamen alleen in het kamp aan. In de eerste brief die Jenny aan haar ouders 

schrijft, klinkt een onafhankelijke en ondernemende jonge vrouw door, die koste wat het kost 

probeert in Westerbork te blijven. ‘Mensen, ik ben op ’t ogenblik vol vertrouwen’, schrijft ze, 

en even verderop, ‘Mams, ben je de schrik weer te boven? Schrijf gauw maar weer evenals 

vader naar Barak 39
E
 terug. Brieven houden me flink. Liefste ouders wees hartelijk gegroet en 

houdt ook moed.’ Onderaan de brief voegt ze nog toe: ‘Mocht ik morgen weg gaan, dan is dit 

een afscheidsbrief.’
927

 De brieven van Bram en Jeannot Asscher zijn gericht aan een moeder 

op afstand, die hen niet veel meer aan ouderlijke zorg kon geven dan pakketjes met wat extra 

voeding.
928

 Fred Schwarz had zijn ouders in Oostenrijk moeten achterlaten, voordat hij in 
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Westerbork terechtkwam. Ook hij beschrijft in zijn memoires wat het betekende zonder 

ouderlijke steun zijn weg in het kamp te moeten vinden.
929

 
 

Alleen in Westerbork hoefde niet eens letterlijk alleen te betekenen. Sommige al wat 

oudere adolescenten raakten bij aankomst in het kamp hun familie kwijt en zorgden voor 

zichzelf. Simon Hornman was wees, maar kwam samen met zijn oom en tante in het kamp 

toen hij zestien jaar was. ‘Ik herinner me niet in W. nog veel contact gehad te hebben met 

mijn oom en tante, zodat zij waarschijnlijk in een andere barak ondergebracht waren.’
930

 ‘Ik 

herinner me niet veel details van hun verblijf in het kamp’, schrijft de toen zestienjarige 

Shmu’el Hacohen over zijn moeder en zusjes. Met zijn moeder had hij nauwelijks contact. 

‘Mijn opvoeding hield in feite op toen ons gezin werd opgelost’, merkt hij wrang op.
931

 

Zowel in herinneringen als in contemporaine egodocumenten zien we dus hoe 

kinderen die alleen, of zo goed als alleen, in Westerbork aankwamen en 

verantwoordelijkheden op zich moesten nemen die de ontwikkeling naar volwassenheid 

beïnvloedden, soms zelfs bespoedigden. Veel van deze kinderen, vooral adolescenten, 

schrijven dat ze zich oud voor hun tijd voelden. Toch zijn deze kinderen tegelijkertijd 

typische tieners. Ze nemen meer en makkelijker risico’s dan volwassenen in dezelfde situatie 

zouden doen en beschrijven of vertonen een voor de leeftijd kenmerkende hang naar 

avontuur. 

Shmu’el Hacohen beschrijft hoe hij al vroeg in het kamp besloten had zich van niets 

en niemand iets aan te trekken. Alles wat hij deed en ondernam, stond in het teken van zijn 

eigen overleving. De vrijheid die hij in Westerbork genoot, vond hij wel plezierig; het bood 

zeker ook voordelen. ‘De plichten van school waren weg, religieuze plichten – vergeten’, 

schrijft hij vijftig jaar later. ‘Als je zestien bent, ben je je van geen gevaren bewust en als je 

bang bent is het in hoofdzaak voor de angst.’
932

 Hacohen nam misschien makkelijk risico juist 
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omdat hij zelfs het transport als een groot avontuur beschouwde.
933

 ‘Bovendien was ik een 

jonge jongen, een vrijgezel, hoefde alleen voor mezelf te zorgen en had niet veel nodig. Ik 

trok mijn sterkste kleren aan en de hele rest deed ik in een zak. Ik zette mijn pet op en ging op 

bed zitten in afwachting van wat er gebeuren zou. In het begin zag ik het als een avontuurlijke 

onderneming. Zoals gewoonlijk dacht ik dat de verandering misschien een verbetering kon 

zijn.’
934

 Risicovol gedrag ging niet altijd hand in hand met een volwassen besef van de 

dreiging die hen boven het hoofd hing. ‘One night we [Barry Spanjaard en zijn vrienden; EM] 

took a few suitcases to the washrooms where the lights were allowed to be on all night and sat 

down to play cards.’ De jongens verveelden zich en wilden wat plezier hebben. Tot hun grote 

schrik kwam, zo schrijft Spanjaard, commandant Gemmeker langs, die weliswaar niks zei, 

maar hen wel de stuipen op het lijf joeg. De volgende dag kregen ze straf van een zeer kwade 

barakkenleider.
935

 

Ook Jenny Stern bleef een typische tiener. Zij was behoorlijk tegendraads in haar 

brieven aan haar ouders. Zo vroeg ze om allerlei spullen in de pakketten en kon maar niet 

begrijpen waarom haar ouders bepaalde dingen niet opstuurden. ‘Moe, je schrijft dat ze [haar 

zusje Hetty was jarig EM] appeltaart en ijs heeft gekregen. Waarom heb je niet een stukje 

taart aan mij gezonden? Dat wordt hier juist erg vaak gedaan. Eén meisje kreeg geregeld 

flensjes & tulband. Een andere gremsjelisch. Nog een ander boterkoek. En ik… krijg zoiets 

niet.’
936

 Kinderlijke reacties stonden geregeld naast vroegvolwassen gedrag. Tegelijkertijd 

waren maar weinig adolescenten werkelijk helemaal alleen en zonder familie in het kamp. 

Renate Kamp schrijft vlak na de oorlog hoe ze tante Rosa in Westerbork bezocht. ‘Ze was 

heel aardig en zei dat ik altijd bij haar kon komen. Wanneer ik maar wilde.’
937

 Hier maakte de 

tiener graag gebruik van. Jenny Stern kon haar ouders in haar brieven geruststellen. In het 

kamp was Ies Behr, die zich al meteen over haar ontfermde. En de surrogaatfamilie in haar 

barak ondersteunde haar in van alles.
938
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Ook jongere kinderen kwamen soms alleen aan. De twaalfjarige George Levy 

beschrijft vlak na de oorlog hoe hij en zijn zusje vanuit Vught naar Westerbork werden 

gedeporteerd. Na de registratie ‘kwam Mevr. Birnbaum de papieren controleren en toen 

gingen wij naar de kinderbarak (weeshuis genoemd).’
939

 Zij werden meestal in het weeshuis 

ondergebracht, waarover de gevoelens gemengd waren.
940

 Maar er werd in ieder geval voor 

de kinderen gezorgd. ‘Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het uitstekend. Ineke en de andere 

kinderen zijn goed overgekomen. Wat is Ineke dik geworden, jullie hoeven zich over haar niet 

bezorgd te maken, want ze wordt hier goed verzorgd’, schrijft de twaalfjarige Karel Jacobs 

aan kennissen. In een tweede brief schrijft hij hoe er nu ook ‘voet en handbalwedstrijden’ 

waren, ‘wat heel prettig’ was, hoe hij vriendjes had gekregen en dat het eten ‘over het 

algemeen’ goed was.
941

 De beleving van deze schoolkinderen lijkt dan ook niet bepaald te 

worden door een versneld volwassen worden, zoals met de adolescenten in meer of mindere 

mate wel het geval was. 

 

4.5.2. Familie 

Maar wat als een kind niet alleen in Westerbork arriveerde? Het huisgezin was immers ‘de 

lamp van de huiskamer […] de vuurtoren, die ons de kaart wijst op de woelige levenszee.’ 

Wat betekende het als het kind nog wel de geborgenheid en steun van de ouders of andere 

directe familie tot zijn beschikking had? 

In brieven en dagboeken klinkt de geborgenheid en zekerheid door die de 

aanwezigheid van de familie gaf. Kinderen schrijven veel over hoe het met de familie gaat en 

beschouwden het gezin als een hecht ‘wij’, een afgesloten eenheid tegenover de – boze –

buitenwereld. Dolf Gerzon schrijft zijn brief vanuit een ‘we’, dat hij zelf, zijn ouders en zijn 

zusje representeerde. ‘Gisteravond zijn we hier met Anneke en vader en moeder gekomen. 

Vannacht hebben we gelukkig goed geslapen, zoodat we nu weer goed uitgerust zijn.’
942

 Ook 

Simon Magnus gebruikt in zijn dagboek steevast ‘wij’ in zijn beschrijvingen van het 
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kampleven. ‘Wij’ bestond uit Oma, Leon en hemzelf, later ook zijn ouders.
943

 Hertha Aussen 

voelde zich duidelijk beter toen ze met haar moeder werd herenigd: ‘Allereerst moet ik je het 

nieuws vertellen: m'n moeder is plotseling gisteravond hier gekomen. We vinden het fijn, dat 

ze hier is. Ze is gelukkig goed in orde.’
944

 

 Zoveel jaar later herinneren auteurs zich nog goed wat de aanwezigheid van hun 

familie betekende. ‘We got together at night – my family-’, schrijft Rosa Hartz, terwijl 

Willem Schroot vooral goede herinneringen heeft aan wat zijn moeder voor hem en zijn 

broers deed. ‘Het is werkelijk geweldig wat ze voor ons heeft gedaan. Mede door haar zorgen 

zijn we de oorlog goed doorgekomen.’
945

 Suzanne Mehler-Whitely herinnert zich hoe 

volledig ze op haar vader vertrouwde. ‘Papa knows how to keep us off the list, doesn’t he? I 

know he does. I don’t even think about it.’
946

 En Gabriele Silten beschrijft hoe haar vader 

spelletjes met haar deed; ze moest van hem haar kamer thuis beschrijven, ze praatten over 

school en wat ze daar had geleerd. ‘In this way he not only keeps my memory sharp, but also 

reminds me that there had indeed been another time before the war.’
947

 

 Maar de aanwezigheid van de familie kon tegelijkertijd heel nieuwe zorgen en 

verantwoordelijkheden met zich mee brengen. ‘Nu moeder hier is gekomen heb ik het niet 

bepaald gemakkelijker’, schrijft Jenny Stern aan haar vader op 8 oktober 1942.
948

 Jenny’s 

moeder Frouwien had ernstige psychische klachten, haar vader lag op dat moment nog in het 

ziekenhuis in Assen. Jenny stond er alleen voor. Tegelijkertijd moest ze de zorgen voor haar 

zusje Leny op zich nemen. Ze bracht haar onder in het weeshuis, maar worstelde met die 

beslissing. ‘Zoals moeder al schreef is Leny in het weeshuis. Moeder vindt het erg naar, maar 

het is veel beter zo. Nu wordt dat arme kind tenminste verzorgd.’ Ze voegt nog toe: ‘En vader, 

is het nodig dat Leny die ellende met moeder ziet? Is het niet veel beter dat ze onder de 

kindertjes is?’
949

 Niet ieder kind bevond zich in een even benarde situatie als Jenny, maar ook 

in andere brieven schrijven kinderen over ouders die de situatie niet aankonden. ‘Nettie is 

vandaag niet goed en ligt in bed. M’n vader heeft griep en hoge koorts’, schrijft de 
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zestienjarige Suze Philips aan een vriendin.
950

 En als de achtjarige Leo Meijer schrijft ‘Mijn 

vader is ziek’ volgt daarop direct ‘en ik vind het in Westerbork erg naar’, terwijl Jo Sander 

Levie ook nog eens zijn familie buiten Westerbork miste, zoals uit een briefje aan zijn opa en 

oma blijkt.
951

 Vooral – oudere – meisjes werden ingeschakeld bij het dagelijks huishouden, 

om moeder te helpen, soms om haar wegens ziekte te vervangen, zoals Hertha Aussen, die 

schrijft hoe druk ze het had met het wassen van kleding en stoppen van kousen.
952

 

Dat ouders niet in staat waren voor hun kinderen te zorgen is voor kindoverlevenden 

een nare herinnering. Het is voor hen een blijk van de abrupte verstoring van hun jeugd, hoe 

deze soms zelfs vroegtijdig beëindigd werd. Dit gold voor de eerder aangehaalde 

weeshuiskinderen, wier ouders niet in staat waren voor hen te zorgen.
953

 Maar ook Jacobus 

Valk herinnert zich hoe zijn moeder moeite had om het gezin draaiende te houden. ‘Ja, 

moeder had het in de kampen erg moeilijk’, schrijft hij.
954

 Gabriele Silten werd door haar 

moeder bij de registratie op een stoel neergezet en gezegd daar te wachten tot zij terugkwam, 

maar al snel, herinnert zij zich, stroomden de tranen over haar wangen, bang als ze was dat 

haar ouders niet zouden terugkeren.
955

 Voor kinderen werd plots de vanzelfsprekendheid van 

hun bestaan, de geborgenheid van de familie, op zijn kop gezet. Het zijn vooral 

kindoverlevenden tot wie dit goed is doorgedrongen; in de herinnering is men immers beter in 

staat dit soort breukmomenten te doorzien.
956

 In memoires wordt gelijktijdig met de 

beschrijving van de onmacht van de ouders om voor hun kind te zorgen het gevoel van de 

verloren jeugd verwoord. 
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Hoe meer het kind de vader of moeder idealiseerde, des te traumatischer het was om 

deze ouder – in Westerbork vooral psychisch – vernederd te zien worden.
957

 Voor de oorlog 

had Barry Spanjaards vader alle aandacht voor zijn zoon als hij ’s avonds van zijn werk 

terugkeerde. Maar in Westerbork kwam hij hongerig en uitgeput thuis. ‘I’m sure, although he 

never said it, he felt helpless and frustrated that his family was in this situation and there was 

NOTHING he could do about it.’
958

 Het zijn vooral vaderfiguren van wie het vallen van hun 

voetstuk op hun zonen indruk heeft gemaakt.
959

 Otto Kallus moest afscheid nemen van zijn 

vader toen deze op transport werd gesteld. Dit heeft een blijvende indruk op hem gemaakt. 

‘Ich spürte, dass es irgendeine große schreckliche Kraft gab, größer als die Kraft meines 

Vaters. (…) Ich ging zurück zur Baracke und fing an, Papi zu helfen, die Sachen einzupacken, 

die er mitnehmen wollte, und ich sah ihn nackt, entblößt von der etwas mystischen und 

entfernten Figur eines Vaters. Ich sah ihn unter der Hülle allwissender Erwachsener, und das 

versuchte mir großen Schmerz. Und er wusste, was ich sah, und er versuchte, mir etwas zu 

sagen, aber es gelang ihm nicht.’
960

 Tegelijkertijd kon het wegvallen van de 

vanzelfsprekendheid van de hiërarchische verhoudingen betekenen dat kinderen zich gingen 

afzetten tegen hun ouders. Alexander Roseboom ‘werd langzamerhand mannelijker en 

groeide gestadig meer onder vaders sterke wil uit.’ Zeker toen zijn vader voor langere tijd in 

Amsterdam moest werken, leerde Alexander beter voor zichzelf zorgen.
961

  

Het feit dat veel oudere kinderen voor hun jongere broertjes en zusjes moesten gaan 

zorgen, zette de verhoudingen nog meer op hun kop. Hoewel dit in de lagere klassen heel 

gewoon was, was het voor de hier beschreven kinderen een verantwoordelijkheid en zorg die 

ze niet eerder in die mate hadden gekend. Net na de oorlog beschrijft tiener George Levy hoe 

hij een ontsnappingspoging liet zitten, omdat hij zijn zusje niet alleen wilde laten. ‘Later had 

ik toch spijt niet ontsnapt te zijn. Maar Ursula alleen laten, dan nog liever met haar naar 

Duitsland al heb ik ook nog zoveel ruzie met haar gehad!’
962

 Otto Kallus herinnert zich welk 

een grote kracht hij ervoer toen hij zich realiseerde dat zijn vader niet de alwetende 
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volwassene was voor wie hij hem altijd had gehouden. Die kracht hielp hem de 

verantwoordelijkheid voor zijn familie op zich te nemen. ‘Ich spürte zum zweiten Mal, dass 

ich erwachsen war und Verantwortung nicht nur für mich hatte, sondern auch für meine 

Mutter, meinen Bruder und meine Schwester. Ich spürte, dass es irgendeine große 

schreckliche Kraft gab, größer als die Kraft meines Vaters. Die Kraft zerbrach ihn, aber auf 

mich wirkte sie nicht, selbst als ich ihn in seiner Zerbrochenheit sah.’
963

 

Ook buiten de eigen familie zorgden kinderen voor andere – jongere – kinderen. 

Gabriele Silten beschrijft in haar memoires hoe ze haar moeder hielp met het oppassen in de 

barak en de oudere kinderen uit het Leidse weeshuis begeleidden de jongere naar en in 

Westerbork, zoals uit brieven die deze adolescenten aan goede kennissen schreven, blijkt.
964

 

Hoewel er ook een grote groep kinderen was die zich niet geroepen voelde om voor een 

jonger broertje of zusje te zorgen, lijkt een groot gedeelte van de oudere broers en zussen al 

snel enige vorm van zorg en verantwoordelijkheid op zich te hebben genomen.
965

 

 Zelfs al was de familie nog bij elkaar, dan was er altijd nog de dreiging van ziekte 

maar vooral de dreiging van transport, die gezinnen uit elkaar konden scheuren. ‘I was ten 

years old when we came to Westerbork’, herinnert de Duits-joodse Judy Straus zich. ‘The 

horrors of a ten year old were probably quite different than those felt by adults. For me, the 

fear of being alone, of being separated from my parents, was overwhelming.’
966

 Suzanne 

Mehler-Whitely beschrijft in haar memoires een balspel dat zij en andere kinderen speelden 

onder leiding van haar vader. ‘The ball rolls from the field unto the frozen canal. On the far 
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side of the canal is barbed wire fencing. A soldier holds his gun and watches us. Now, my 

Papa has to ask permission to get the ball. Almost frozen with fear I watch as Papa gets the 

ball, climbs back from the canal, and continues to play with us.’
967

 

Kinderen leken zich goed bewust van de fragiliteit van het gezinsleven in het 

doorgangskamp. Dat maakte het extra vervelend als ouders hun vragen niet goed 

beantwoordden of dingen verzwegen, zelfs al was het om hen af te schermen van de harde 

werkelijkheid.‘Warum erzählen sie mir nichts?’ vraagt Otto Kallus zich nu af. Hij geeft het 

antwoord zelf: ‘Weil sie denken, ich würde es nicht verstehen.’ Maar tegelijkertijd moest hij 

zijn opa overal helpen en worstelde hij met de vraag of hij zich wel goed mocht voelen op een 

plek waar volwassenen zo veel problemen hadden en waar dingen gebeurden waarop niemand 

antwoord leek te hebben.
968

 Otto Kallus voelde zich onderschat, terwijl hij tegelijkertijd werd 

geconfronteerd met zorgen en verantwoordelijkheden die hij niet eerder had gekend.  

 

4.5.3. Een negen tot vijf baan? 

Eén van die nieuwe verantwoordelijkheden was het werk dat kinderen vanaf veertien jaar 

verplicht waren uit te voeren.
969

 In brieven schrijven zij aan familie en vrienden wat voor 

werk ze zoal deden. Karel Jacobs was ‘ordonnans geworden een heel prettig baantje. Ik heb 

ook een overal en een paar klompen gekregen’, voegt hij haast trots toe.
970

 Ben Wessels 

schrijft aan zijn vriend Johan: ‘Ik moet elke dag hard werken’, en vraagt om een stel 

kaplaarzen, maat 42, omdat het zo modderig is.
971

 Martha Bertenthal werkte op het land, iets 

wat zij niet gewend was en wat dus enige uitleg verdiende. ‘Jullie zult wel denken, wat doet 

Martha op ’t veld? Nu moet je weten dat ik ’t zelf gekozen heb. Ik kan ook wel hulpleidster 

worden bij kleine kinderen maar ik was er één keer bij en toen was ’t zo’n lawaai dat ik er 

                                                 
967

 Mehler-Whitely, Appel is forever, 37. Ook volwassenen merkten deze angst bij kinderen op. Zo schrijft Etty 

Hillesum in een brief over een driejarig jongetje dat doodsbang is alleen op transport te moeten gaan: ‘Een 

jongetje van 3 ½ jaar had een ruit met een stok ingeslagen, kreeg vreselijk op z’n donder van z’n vader, begon 

luidkeels te huilen en zei: ‘Ooooo, nu kom ik in de 51 (=de gevangenis) en dus moet ik alléén op straftransport.’ 

Hillesum, De nagelaten geschriften, 685, brief aan Han Wegerif en anderen, 22 augustus 1943. 

968
 Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, 45-46. Zie ook Kestenberg, The Last Witness, 144, 146 over deze 

kwestie. 

969
 ‘Lagerbefehl 40’ over ‘Verzorging der jeugd’, 14 juli 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 110, ‘Lagerbefehl 79’, 27 

juni 1944 met een paragraaf over ‘Kinderverzorging’, NIOD, 250i, inv.nr. 118. 

970
 Brief van Karel Jacobs van 15 augustus 1944, HCKW, DO 1117, inv.nr 10039-02. 

971
 Briefkaart van Ben(jamin) Wessels van 17 november 1943, JHM, Doc. 00007855, brieven van Ben Wessels 

aan Johan Schipper. 



218 
 

maar vanaf heb gezien.’ Vervolgens beschrijft ze haar werk op het land, dat ze deed met ‘een 

kleine 30 à 40 meisjes van 16 tot 30 jaar.’
972

 Ook voor kindoverlevenden is het werken in 

Westerbork een vast thema. Fia Polak herinnert zich hoe zij als ‘koerierster’ als enige van de 

strafbarak vrij in het kamp mocht rondlopen, Ellen Eliel-Wallach beschrijft hoe ze in de 

Nähstube tewerk werd gesteld, en ook Shmu’el Hacohen somt een reeks aan baantjes in het 

kamp op.
 973

 

Het werk in Westerbork verruimde niet alleen de horizon, het bepaalde ook 

grotendeels hoe die horizon eruit kwam te zien. Men werkte immers zes dagen in de week. 

Werk bepaalde daarmee voor een belangrijk gedeelte het dagelijks leven in het kamp. Voor 

veel adolescenten was dit een abrupte omkering van het schoolleven dat zij voor Westerbork 

waren gewend. Tegelijk zal er ook een grote groep zijn geweest voor wie werk 

vanzelfsprekend was of in ieder geval een stuk gewoner, gezien het eerder genoemde feit dat 

maar een derde van alle kinderen, joods en niet-joods, een vervolgopleiding – middelbare 

school – volgde. De bronnen vertekenen hier het beeld; haast alle kinderen in dit hoofdstuk 

kwamen uit de midden- en hogere klassen. Maar zelfs voor kinderen uit lagere klassen was 

werken in een kamp iets anders dan daarbuiten. Velen meenden immers dat goed werk een 

voorlopige vrijstelling van transport kon inhouden. Adolescenten kregen dus ingeprent dat 

aan het hebben of niet hebben van – goed – werk belangrijke consequenties konden kleven. 

Beleving divergeert hier van de werkelijkheid, want in de praktijk stond het hebben van een 

goed baantje zeker niet gelijk aan het verkrijgen van een Sperre en daarmee vrijstelling van 

transport.
974

 

Sommige baantjes voor adolescenten in Westerbork hadden naar analogie van de 

gewone samenleving een leerkarakter. Gerhard Durlacher, met zijn ouders in de jaren dertig 

naar Nederland gevlucht, beschrijft hoe hij in de smederij van Westerbork terechtkwam. 
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‘Samen met vier andere jongens leer ik metaal bewerken en ijzeren bedden repareren. (…) De 

arbeid is zwaar, maar als een werkstuk af of een reparatie gelukt heb ik een gevoel van 

trots.’
975

 Ook Hannelore Grünberg-Klein en Fred Schwarz – beiden al in het 

vluchtelingenkamp geïnterneerd – kwamen in de leer, respectievelijk als tandartsassistente en 

electriciën.
976

 Maar het overgrote deel van het werk in Westerbork had dit karakter niet en 

was zeker niet gericht of toegesneden op de jonge leeftijd van de adolescenten. Werk was 

over het algemeen wel naar sekse verdeeld, zodat meisjes vaker als oppasser van kleine 

kinderen werden ingezet en jongens fysiek werk kregen te doen. Beiden werden evenwel 

ingezet op het land, vooral tijdens de (aardappel)oogst, wanneer iedere helpende hand 

welkom was. 

Het is ook tijdens de aardappeloogst dat kinderen onder de veertien jaar werden 

ingezet.
977

 ‘We moesten vroeg opstaan, alle kinderen in het weeshuis’, herinnert Ben Valk 

zich later. ‘We moesten het kamp uit marcheren naar een boer. ’t Was er koud en er hing een 

dichte mist. We hebben de hele dag aardappels gerooid tot het donker werd.’
978

 In het 

weeshuis moesten sommige kinderen ook werken, of helpen, zoals George Levy beschrijft. 

‘Ik moest er hard werken, kolen halen op kruiwagens, turf, soms heel diep uit de grond halen, 

was naar de wasserij brengen, (…), wegen, poetsen. (…) Maar ik niet alleen hoor.’
979

 De 

grens van veertien jaar was dus tot op zekere hoogte arbitrair. Als er extra handen nodig 

waren, dan werden die handen benut, hoe jong of oud het kind ook was. Hoewel jongere 

kinderen dus wel degelijk niet volledig van werk gevrijwaard waren, ging het meestal om 

sporadisch werk, niet om het volwassen werkritme waarin adolescenten al relatief vroeg 

werden getrokken. Deze kinderen beschrijven werk niet als een factor die hen sneller 

volwassen deed voelen. Tijdens het werk werd er zelfs af en toe gespeeld; Jacobus Valk 

herinnert zich dat de weeshuiskinderen op een keer loopgraven moesten graven; al snel werd 

er een zandballengevecht georganiseerd.
980
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Het werken bracht naast verantwoordelijkheid ook vrijheid met zich mee. Men was 

immers relatief onafhankelijk van een leidende hand thuis of op school. In principe werden 

jongens en meisjes bij aankomst ingedeeld, maar voor hen die wat langer in het kamp waren 

en wier ouders of zij zelf wat Vitamine ‘R’ hadden weten op te bouwen, waren er andere 

mogelijkheden; zij moesten zich gaan bezig houden met de volwassen taak van het zoeken 

van een goed baantje. ‘Ik ging dus op zoek naar een baantje, dat interessant moest zijn en 

bovendien nog een extra bescherming moest geven, voor alle zekerheid’, herinnert Shm’uel 

Hacohen zich, toen hij eindelijk zijn blauwe stempel had weten te bemachtigen en dus niet 

meer in de landbouw hoefde te werken.
981

 Jenny Stern werd in eerste instantie ingedeeld bij 

de aardappelploeg, maar zag haar kans schoon en vroeg aan de boer op wiens land ze werkte 

of hij misschien een dienstmeisje nodig had. ‘Lievelingen, jullie kunnen me feliciteren’, 

schrijft ze enthousiast aan haar ouders en zus. ‘N.L. ik heb een nieuwe betrekking. En wel als 

‘dienstmaagd’ bij boer Fledderus. Hoe klinkt dat?’
982

 Alexander Roseboom koos bewust voor 

het zwaardere werk van het aardappelrooien, omdat hij meende dat dat hem sterker zou 

maken voor wat nog komen moest.
983

 Het werken gaf adolescenten het gevoel nuttig te zijn en 

kon dus, net als voor volwassenen, als een omgangsstrategie gaan fungeren. Barry Spanjaard 

ging vrijwillig werken, ook al was hij nog maar dertien jaar, maar er was op dat moment geen 

school in het kamp en hij wilde zich graag nuttig maken. Als ordonnans in het ziekenhuis 

moest hij hard werken, ‘but I felt I was doing something useful.’
984

 Gerhard Durlachers eerder 

beschreven gevoel van trots na gedane arbeid was niet ongewoon.
985

 

 Het uitoefenen van het juiste soort baantje had een hoge status onder jongeren, parallel 

aan de volwassen wereld van Westerbork. Een baantje onderscheidde adolescenten van 

jongere kinderen, maakte hen ‘volwassener’ en bevestigde hun plek in de eigen peergroup. 

Bovenal betekende het hebben van een goed baantje dat je het had ‘gemaakt’ in de 

Westerborkse samenleving. Er was geen beter baantje dan ordonnans: de jonge, snelle 
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boodschappers tussen de verschillende Dienstbereiche in een kamp zonder 

telefoonverbinding. Als enig werk dat exclusief aan jongeren was voorbehouden, was het 

baantje van ordonnans, om Ab Caransa te citeren, ‘de hoogste status die een jongen in een 

kamp zou kunnen bereiken. Met een mooie blauwe armband door het kamp fietsen en van alle 

geheimen op de hoogte zijn.’
986

 Caransa had graag dit baantje gekregen, maar, ‘zo veel 

“Vitamine R” (…) om zo een baantje te krijgen zou ik in geen honderd jaar Westerbork bij 

elkaar kunnen krijgen.’
987

 De twaalfjarige Lion Salomonson had meer geluk. In een brief 

schrijft hij: ‘Ik heb hier ook werk gevonden. Ik ben ordonnans. Dat is een mooi werkje. Je 

moet allemaal boodschappen doen. Ik heb één band om en één bewijs.’
988

 Kortom, als je 

ordonnans was, hoorde je erbij. Het hebben van het juiste baantje was daarmee onderdeel van 

wat een – Westerborkse – jeugdcultuur genoemd kan worden, met haar eigen regels en codes. 

Zowel het wel als het niet bereiken van deze status is een ervaring die kindoverlevenden zich 

nog altijd goed weten te herinneren. 

Ook Philip Mechanicus valt het op hoe gewild het baantje van ordonnans is, al legt hij 

de oorzaak ergens anders. Hij citeert een gesprek tussen een vrouw en een medebewoner van 

een barak, waarin eerst de ouders en later de commandant zelf de schuld krijgen van de 

populariteit van het baantje. ‘"Ja, mevrouw" zegt een van het gezelschap, "en weet u wat het 

ergste is? Dat al die ouders hun kinderen ordonnans laten worden en ze hier geen beroep laten 

leren. Ze kunnen ze toch naar de Schlosserei sturen. De meisjes naar de naaierij. Of naar een 

andere werkplaats, waar ze wat leren. Wat moet er van al die jongens terechtkomen? Ze 

hangen nu maar rond in een of andere wachtkamer en verwilderen." "De vaders vinden het 

chic, hun zoons hier ordonnans te laten worden, zoals vóór de oorlog de nieuwe bourgeoisie 

haar zoons meesters-in-de-rechten." De vrouw des huizes: "De commandant wìl het, dat de 

jongens ordonnans worden. En als een jongen op school niet meewil, wordt hij weggestuurd 

om ordonnans te worden."’
989

 

Onder de auteurs zijn er opvallend veel kinderen die dit baantje hadden. Hoe kan dit? 

Het baantje was immers niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor diegenen die onder aan 
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de sociale ladder stonden.
990

 Een oorzaak kan in de achtergrond van een gedeelte van de 

schrijvers liggen. Veel Duits-joodse kinderen stonden via hun ouders hoger op de sociale 

ladder dan Nederlands-joodse kinderen en hadden hiermee grotere kans op een goed baantje. 

Van deze groep zijn er relatief veel egodocumenten bewaard gebleven. Maar ook Nederlands-

joodse kinderen werkten als ordonnans. Maar net als de Duits-joodse kinderen stonden zij 

relatief hoog op de sociale ladder; zij hadden goede Sperren, konden middels Vitamine ‘R’ 

invloed uitoefenen of hun ouders betrokken ‘noodzakelijke’ functies in het kamp. Deze 

midden- en prominentengroepen hadden betere overlevingskansen (na Westerbork) en 

daarmee ook hun egodocumenten. De vele ordonnansen onder de schrijvers zullen dus een 

vertekening zijn van de Westerborkse arbeidsmarkt voor jongeren. 

Veel werk dat jongeren moesten verrichtten was, ten slotte, minder leuk of uitdagend 

dan dat van ordonnans; er waren genoeg jongeren die moeite hadden met het ongewone 

werkritme en die te jong waren voor het werk dat ze moesten doen. Jenny Stern vroeg niet 

voor niets aan boer Fledderus of ze bij hem in dienst kon komen. Werken op het land was 

zwaar. Ellen Eliel-Wallach vond maar weinig leuks aan haar werk. ‘Ik haatte mijn verplichte 

bezigheden, ik was zo veel liever nog naar school gegaan.’
991

 Suze Philips werkte 

waarschijnlijk op het land, want ze schrijft aan haar vriendin Ali: ‘Mijn beide benen zijn zo 

verbrand van de zon, dat ik ermee naar de dokter moest.’
992

 Hannelore Grünberg-Klein deed 

haar werk als tandartsassistente weliswaar met ‘plezier en overgave’, maar was met haar 

veertien jaar eigenlijk nog wat te jong. ‘Alhoewel ik in de eerste tijd nog niet helemaal 

besefte, hoe je je als tandartsassistente moest gedragen. Hoe vaak moest Dr. Lieblein mij op 

mijn pikzwarte nagels attent maken.’
993

 

 

4.5.4. Frictie en onaangepast gedrag 

Verscheidene kindoverlevenden beschrijven hoe zij in reactie op deze nieuwe 

verantwoordelijkheden, vrijheden en grote zorgen voor zichzelf, familie en vrienden, gedrag 

gingen vertonen dat wel wordt aangeduid als regressie. De term geeft aan hoe een kind door 

bepaalde omstandigheden terugvalt in eerdere fasen van ontwikkeling.
994

 Omstandigheden in 
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de kampen zouden soms zo slecht zijn, dat zelfs sommige volwassenen zich niet meer als 

zodanig gedroegen en als het ware terugvielen in hun ontwikkeling.
995

 Wat schrijven 

kindoverlevenden eigenlijk hierover? Hoe beleefden zij gedrag dat sommigen van hen 

aanduiden als regressie? 

 Wat opvalt is dat kinderen in de oorlog zelf niet schrijven over abnormaal gedrag. Dit 

is op zich niet vreemd. Een kind zal niet snel naar familie of vrienden hebben geschreven dat 

het veel ruzie maakt of in bed plast. Kinderen noch volwassenen schrijven makkelijk over wat 

ze verkeerd doen. Voor kindoverlevenden is de schaamte goeddeels verdwenen en geeft 

dergelijk gedrag juist aan wat voor een negatieve invloed Westerbork heeft gehad op hun 

leven als kind in een kamp. Vooral bedplassen wordt als een vorm van regressie beschreven. 

‘I, too, at the age of ten, regress and begin wetting the bed again’, schrijft Gabriele Silten.
996

 

Ook Willem Schroot was een bedplasser en herinnert zich dat hij iedere nacht moest worden 

wakker gemaakt, zodat de onderbuurman het er ook droog vanaf kon brengen.
997

 Suzanne 

Mehler-Whitely probeert bij de lezer invoelbaar te maken hoe zij zich als zevenjarige groter 

wilde voelen dan haar kleine broertje. ‘I’m a big girl, not a baby like Daantje’, maar ‘at night 

it’s better to use the potty’, wetende dat er ‘s nachts nogal eens ongelukjes gebeurden.
998

 In 

het weeshuis moesten kinderen, zo menen Ben en Jacobus Valk zich te herinneren, een 

eetlepel zout naar binnen werken voor het slapen om het bedplassen tegen te gaan. ‘Bennie en 

Bettie [zijn broertje en zusje EM] plasten nog steeds in bed. Zwakke blaas. Als straf (of 

gezondheid) moesten ze met nog 3 bedplassertjes iedere avond een EETLEPEL ZOUT 

innemen!! Daarbij kregen ze geen drinken. Anders plasten ze weer in bed. Dit vond ik heel 

erg. (…) Bij zo’n “innemerij” moesten alle kinderen aanwezig zijn’, herinnert Jacobus Valk 

zich verontwaardigd.
999

 Jacobus had zelf geen last van bedplassen, maar beschrijft in zijn 
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memoires hoe hij steeds meer moeite kreeg met spreken. Hij ging stotteren en kreeg last van 

tics, terwijl zijn broertje Mozes op vierjarige leeftijd nog steeds niet had leren praten.
1000

 

Kindoverlevenden beschrijven hoe ze moeite kregen met slapen. Suzanne Mehler-

Whitely had bijvoorbeeld last van nachtmerries.
1001

 Zij herinnert zich ook hoe haar broertje 

van vier vaak driftbuien had. ‘When Daantje is with Mama he gets temper tantrums. He lies 

on the ground and screams. (…)’ Ze herinnert zich goed haar eigen gevoelens met betrekking 

tot Daantje. ‘Mostly I feel sorry for Daantje because Mama seems to get so angry with him. 

But sometimes I feel angry inside like he gets angry outside and then I just want him to stop. 

Shut up! Shut up!’
1002

 Ook Jacobus Valks broertje Bennie werd plots heel driftig en stompte 

een begeleidster in het weeshuis met gebalde vuist op de borst.
1003

 Hoewel kinderen in de 

oorlog niet over dergelijk gedrag schrijven, vinden we dit wel terug in brieven van 

volwassenen. Het is in brieven van zijn ouders, dat we horen hoe Jo Levie soms vocht met 

andere jongens in zijn barak en hoe de jongen niet altijd even vriendelijk voor zijn ouders 

was. ‘Hier in deze barak speelt hij wel eens met kinderen van zijn leeftijd’, schrijft moeder 

Dien, ‘doch ze vechten ook.’
1004

 Vader Jaap schrijft enkele maanden later ‘Jo is zeer in zijn 

nadeel veranderd. Hij is voor ons zeer lastig, doet niets, denkt niet aan zijn goed en verslijt 

zeer veel goed. Nòch voor zijn vader, nòch voor zijn moeder doet hij iets. (…) Om u alles te 

schrijven zou te veel papier eisschen.’
1005

  

Voor Jaap en Dien Levie lijkt het vechten van Jo vooral dwars gedrag te zijn geweest, 

net als het baantje van ordonnans door sommigen als een verwildering van de jeugd werd 

gezien.
1006

 Het hieronder te bespreken Sozial-geistiger Hilfsplan fuer die reifere Jugend werd 

niet in de laatste plaats georganiseerd om de jeugd maar bezig te houden.
1007

 Verveling was 

een groot probleem onder kinderen. Barry Spanjaard was wellicht niet midden in de nacht 
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gaan kaarten, als hij overdag wat meer te doen had gehad.
1008

 Een ‘gevaarlijk’ spelletje als het 

dartspel dat Jacobus Valk met zijn vriendjes speelde, waarbij een pijltje zo snel als mogelijk 

tussen gespreide vingers moest worden geprikt, mag aan de ene kant een gewoon 

ontgroeningritueel zijn geweest voor de Westerborkse jeugd, aan de andere kant was er wel 

tijd en ruimte voor om het te spelen en kon het risico’s met zich meebrengen.
1009

 

Sommige kindoverlevenden beschrijven geen enkele reactie op de ongewone 

omstandigheden in het kamp. Abraham Stahl kan zich niet herinneren ‘dat we bedrukt of 

angstig waren. ’t Is zeker, dat we niet precies begrepen wat er eigenlijk gebeurde’, legt hij 

meteen uit.
1010

 Voor deze auteurs sluit hun kinderlijke onbegrip niet uit dat ze wel degelijk 

‘iets’ voelden of merkten, dat pas veel later echt goed tot hen doordrong. Zo beseft Judith 

Ilan-Onderwijzer nu pas wat er in haar ouders moet zijn omgegaan terwijl zij wachtten op het 

Rode Kruis telegram over hun Palestina-certificaten
1011

 Dit niet-begrijpen hangt vaak nauw 

samen met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevond. Toen Benjamin Valk van zijn 

vader een rode biet kreeg, waarvan de helft voor zijn broertje was, kon hij het van de honger 

toch niet laten de hele biet op te eten. ‘Ik voel me een dief’, schrijft hij. ‘Nu nog.’
1012

 Duits-

joodse kinderen ‘wisten’ over het algemeen nog minder dan Nederlands-joodse kinderen. 

Velen woonden in één van de kleine huisjes en hadden mede daardoor een veel beschermder 

leven in het kamp. De naïviteit van Hannelore Grünberg-Klein lijkt daar heel direct mee 

samen te hangen. Ze herinnert zich dat ze haar moeder vroeg wat ze aan moest trekken, toen 

ook zij op transport werden gezet. ‘Mama adviseerde mij donkere kleuren, opdat ze op de reis 

niet vuil zouden worden. Ik koos een donkerblauwe, niet al te warme jurk, die mij natuurlijk 

niet voldoende kon beschermen tegen de ijzige kou van januari 1944 in de onverwarmde 

trein.’ Als één van de ergste gebeurtenissen in het kamp beschouwde zij het intrekken van nog 

een gezin in het huisje waar zij woonde.
1013
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Hoe moeten we deze beleving duiden? In de literatuur worden herinneringen van 

kindoverlevenden over bedplassen en ander onaangepast gedrag vaak als regressie 

geïnterpreteerd. Ben-Sefer schrijft bijvoorbeeld hoe kinderen geen andere keuze hadden in 

hun reactie behalve regressie en het terugvallen in bekende, oude patronen. De 

verantwoordelijkheden waarvoor zij zich zagen gesteld, kenden volgens Ben-Sefer geen 

gelijke in de toenmalige maatschappij.
1014

 Maar of kinderen daadwerkelijk in hun 

ontwikkeling regressie ondervonden, is met deze bronnen niet uit te maken, evenmin of en in 

hoeverre dit ‘onaangepaste’ gedrag nadelige invloed had op hun ontwikkeling. Wel hadden 

kinderen moeite met de grote verantwoordelijkheid, de zorgen en angst waarmee ze in het 

kamp werden geconfronteerd. Dit uitten zij in hun gedrag. 

In dit gedrag lijkt het vaak te gaan om frictie; frictie tussen de wereld van volwassenen 

en die van kinderen. ‘Ik herinner me dat ik naast iemand zat die zijn voedselpakketje opende, 

er een stukje kaas uit nam, waar hij dunne, zuinige plakjes van afsneed. Hij sneed van ieder 

plakje voorzichtig het randje af (…). Als dat randje op tafel viel, dan namen wij het (…) en 

staken het in onze mond. Opeens stond de man op, werd kwaad en verklaarde, dat wij hem 

‘zijn trek bedorven hadden’, schrijft Shmu’el Hacohen. Voor hem en zijn vriend was het ‘een 

reuze mop.’
1015

 Het verzamelen van postzegels was een populaire bezigheid onder de 

schoolkinderen van Westerbork – niet zo vreemd in een kamp waar iedere dag honderden 

poststukken in- en uitgingen –, maar veel ruimte voor een verzameling was er natuurlijk niet. 

‘We namen nogal veel ruimte op de vloer en op de tafels in beslag’, herinnert Jacobus Valk 

zich. ‘De mensen vonden dat niet leuk en maakten met meneer Baroech [die voor de kinderen 

in de barak zorgde; EM] daar wel eens ruzie over.’
1016

 Kinderen gedroegen zich in die zin niet 

anders dan zoals een kind zich nu eenmaal gedraagt. Vechten onderling, al dan niet 

gevaarlijke spelletjes spelen of ruzie maken met de ouders, waren wijzen waarop kinderen 

hun angst en spanning tot ontlading konden brengen. Het gaf de onmacht weer over de 

situatie waarin zij zich bevonden. Dat is wat kindoverlevenden vooral proberen duidelijk te 

maken wanneer zij schrijven over ‘regressief’ gedrag. 
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 Om zoveel mogelijk de wereld van het kind te bewaren, werd door de joodse kampstaf 

actief opgetreden. Volwassenen probeerden zo goed als mogelijk de gewone omstandigheden, 

op school en in de jeugdvereniging, te waarborgen. Daarnaast creëerden kinderen ook zelf 

plekken waar ze kind konden zijn, in spel, in vriendschap en voor adolescenten in hun eerste 

liefdes. 

 

4.6. LEREN IN HET KAMP 

In het voorgaande is al enkele malen gezinspeeld op datgene in een kinderleven wat 

gewoonlijk als één van de grootste constanten wordt gezien: de schoolgang. Tegelijkertijd 

werd duidelijk dat in Westerbork van echte continuïteit weinig sprake was. Kinderen boven 

de veertien jaar waren in principe niet meer ‘leerplichtig’ en onder de veertien jaar was het 

ook nog niet zeker of een kind wel naar school kon gaan, getuige Barry Spanjaard, die maar 

een baantje ging zoeken omdat hij zich zo verveelde. Hoe werkte het Westerborkse 

onderwijssysteem? Wanneer en voor wie was er onderwijs en hoe zag dit eruit? De 

herinneringen van kindoverlevenden en de schaarse contemporaine bronnen zijn in dit opzicht 

behoorlijk fragmentarisch. Om de beleving van en herinnering aan dit deel van Westerbork te 

kunnen beschrijven en analyseren, is het noodzakelijk eerst een korte schets te geven van dit 

onderwijssysteem onder uitzonderlijke omstandigheden. 

 

4.6.1. Het onderwijs in Westerbork 

Onderwijs stond voor de kampingezetenen altijd hoog op de agenda. De jeugdzorg, die onder 

het tiende Dienstbereich, de zogenaamde Fürsorge of Voorzorg, viel, werd door de 

kampingezetenen zelf georganiseerd. Het belangrijkste doel was het leerniveau enigszins op 

peil te houden, terwijl de jeugd tegelijkertijd van de straat werd gehouden. Van de Duitsers uit 

bezien was de school vooral een handig instrument om de jeugd onder te brengen, zodat zij de 

werkende ouders niet in de weg zouden zitten. Zodra kinderen oud genoeg waren om zelf te 

werken, waren ze officieel volwassen.
1017

 Ook in het vluchtelingenkamp bestond al een kleine 

school. Toen echter de transporten op gang kwamen, drong het besef door dat men het in het 

doorgangskamp op grotere schaal moest aanpakken. 

 Er waren ambitieuze plannen in het najaar van 1942 voor de naar schatting 785 

kinderen, - 530 in het lager onderwijs, 255 in het voortgezet onderwijs - die de school zouden 
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gaan bevolken. De 25-urige schoolweek werd verdeeld over drie scholen, één Duitse – de Alte 

Lagerschule uit het vluchtelingenkamp –, en twee Nederlandse met dagonderwijs voor 

kinderen onder de veertien en avondonderwijs voor kinderen boven de veertien jaar. De 

school zou zo veel als mogelijk functioneren als een gewone school, met een lesrooster, 

cijfers en rapporten en alle gewone vakken. Het voortgezet onderwijs kon door tijdgebrek en 

leeftijdbeperking nooit toereikend zijn, maar de avondschool zou hieraan tegemoet moeten 

komen. Via nijverheidsonderwijs hoopte men ook werken in het kamp te kunnen verbinden 

met leren; een verdieping van theoretische kennis aan de hand van de technische 

vaardigheden. Het dagonderwijs kreeg een aparte barak toegewezen, barak 57, terwijl het 

avondonderwijs verspreid plaatsvond in het kamp.
1018

 

 Om de leerlingen optimaal van het onderwijs te kunnen laten genieten, was er een 

uitgebreid netwerk van sociale zorg opgezet. Zo werden kinderen eens in de maand 

onderzocht op hoofdluis en huiduitslag, werden de haren geknipt en kwam er één keer in de 

week een tandarts langs. Er was een schooldokter aanwezig en iedere week bezochten de 

kinderen het badhuis. Schoeisel werd verstrekt aan die kinderen die geen behoorlijke 

schoenen meer bezaten en, heel belangrijk, tijdens de schooluren werd er een warme maaltijd 

verstrekt en soms iets extra’s. Verzorgsters begeleidden kinderen bij al deze activiteiten, maar 

ook docenten.
1019

 In het dagboek van Gabriel Italie is bijvoorbeeld te lezen hoe hij kinderen 

op wandelingen buiten het kamp begeleidde.
1020

 

 Het onderwijs had echter vanaf het begin met verschillende problemen te kampen. 

Deze worden in een eerste rapport uit begin 1943 al meteen duidelijk. Allereerst leek het 

aantal kinderen niet te kloppen; weliswaar hoorden er 1004 leerlingen aanwezig te zijn – 677 

in het dagonderwijs en 327 in het avondonderwijs –, in de eerste week van januari kampte de 
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school met een absentie van tussen de 13 en 20 procent.
1021

 In een volgend verslag uit februari 

wordt de zorg uitgesproken dat de avondschool nog verder moet inkrimpen, als leerlingen met 

transporten blijven vertrekken. Het vakonderwijs stond daarnaast onder druk doordat volgens 

ditzelfde bericht ‘een groot deel van de jongens als ordonnans dienst moest doen.’
1022

 

Tijdens de les zelf speelden nog andere problemen. Kinderen waren vermoeid ‘door 

het zitten op banken zonder steun voor rug en voeten’, al zullen er nog wel meer en ergere 

redenen voor vermoeidheid zijn geweest.
1023

 Er werd op een gegeven moment een nieuw 

‘vak’ geïntroduceerd: slapen. ‘De leerlingen van de laagste drie klassen gaan deels ’s 

ochtends, deels ’s middags in barak 36 een paar uurtjes slapen. Een snurkploeg!’ exclameert 

de anders zo droge Gabriel Italie.
1024

 Het lesgeven werd ook bemoeilijkt door het tekort aan 

lesmateriaal. Ieder kind had de beschikking over slechts één potlood en twee schriften en 

getuige de verzoeken van Hélène Wolff, (teken)lerares in Westerbork, en de twaalfjarige 

leerling Jo Levie in hun brieven om allerhande lesmateriaal, was dit zeker niet afdoende. 

‘Mocht jij of een ander teekenvoorbeelden of lettervoorbeelden voor mij hebben dan heel 

graag. Ik geef les aan kinderen van 6-16 jaar, kleurboekjes, vlakelastiek, en ook geruit papier 

zijn erg welkom’, vraagt Hélène Wolff aan vrienden.
1025

 Jo Levie schreef op 16 januari 1943 

in een brief aan familie: ‘Sturen jullie me is het Vaderlandse geschiedenisboekje II van 1648 

tot nu. Het eerste heb van jullie al lang ontvangen (…) En als jullie het nog kan krijgen bij 

Ketels het aardrijkskunde boekje van Nederland. Liever geen atlas. Maar een boekje waar 

over de provincies geschreven word.’
1026

 

 De barak waar de lessen werden gegeven, was niet als school gebouwd. Goede 

afscheidingen tussen de klassen ontbraken, waardoor het moeilijk orde houden was. ‘Gisteren 

heb ik een klas laten nablijven. Het is hoog nodig streng op te treden’, schrijft Italie.
1027

 In het 

hele gebouw waren maar twee toiletten voor honderden kinderen. Voorbereidingen die 

docenten moesten treffen waren niet makkelijk in een overvolle, altijd drukke 

doorgangsbarak.
 1028

 Het was geen wonder dat er van lesgeven niet altijd evenveel kwam. 
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Vooral in het avondonderwijs had men grote problemen om zelfs het relatief bescheiden 

streven – het op peil houden van de al verworven kennis – na te kunnen leven. Absenten, 

weinig ervaren docenten, te weinig lesuren en de grote vermoeidheid onder de leerlingen 

vanwege het werk overdag waren daar debet aan. 

 In de nazomer van 1943 werd de school tijdelijk opgeheven, omdat het kamp vanwege 

een uitbraak van kinderverlamming tijdelijk onder quarantaine werd gesteld.
1029

 Er werd 

getracht het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan in de woonbarakken zelf. Gedoopte 

joden en Barnevelders gaven daarnaast les in eigen kring.
1030

 Lesgeven in doorgangsbarakken 

was zo mogelijk nog lastiger. ‘De kinderen zitten in de les met zijn twaalven geperst op 2 

banken om één tafel. Je kunt er niet achterlangs, daar staan de bedden en zoodoende kan je 

bijna niemand helpen’, verzucht Hélène Wolff in een brief.
1031

 Eind oktober 1943 werd het 

onderwijs, baraksgewijs, langzaamaan weer hervat, ondanks de quarantaine die tot begin 1944 

zou duren. Maar in november werd het onderwijs weer verboden, zo schrijft Italie, al gaf zijn 

vrouw in december in de barak weer les.
1032

 Om kinderen maar bezig te houden, wandelden 

docenten met kinderen tussen de barakken.
1033

 Pas in de loop van 1944 begon de school weer 
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echt te functioneren, zij het in een sterk afgeslankte vorm. De meeste kampingezetenen waren 

inmiddels gedeporteerd. De Alte Lagerschule werd opgeheven, net als het 

Barneveldonderwijs. Alleen de gedoopte kinderen bleven nog langer apart les krijgen.
1034

 In 

de zomer van 1944 werden kinderen, evenals het jaar daarvoor, geregeld ingezet voor de 

oogst. Toen de laatste trein in september 1944 uit Westerbork vertrok, waren er nog maar 

weinig kinderen over in het kamp. Door de komst van ondergedoken kinderen bleef onderwijs 

gegeven worden, tot aan de bevrijding van het kamp toe.
1035

 

 

4.6.2. Herinneringen aan mijn schooltijd 

Bovenstaande uiteenzetting was niet mogelijk geweest aan de hand van egodocumenten van 

kinderen. ‘Ik herinner mij nooit in Westerbork op school geweest te zijn’, bekent Jack 

Santcross, acht jaar oud in Westerbork.
1036

 Ook Ed van Thijn, Barry Spanjaard en Gabriele 

Silten kunnen zich geen school herinneren in het kamp.
1037

 Dit hoeft niet altijd aan het 

geheugen te liggen, onregelmatig als het onderwijs immers was. Kindoverlevenden onthielden 

de (kleine) details die er voor kinderen toe deden. Karakteristieke herinneringen zijn 

bijvoorbeeld die van de toentertijd tienjarige Abraham Stahl. ‘’t Gewone schoolleven heb ik 

vergeten. De school was een heel groot gebouw, misschien gebouwd als magazijn. Het was 

verdeeld in lokalen, en de wanden reikten niet tot ’t dak; je kon de kinderen in de nabije 

klassen horen. Ik heb geen idee wat we leerden, kan me niemand van de leraars of de 

leerlingen herinneren. In tegenstelling daarmee staan me helder voor de geest de wandelingen 

die we met de school maakten, buiten ’t kamp, op de Drentse hei.’
1038

 Hij gaat verder met het 

beschrijven van die memorabele wandelingen op de hei, waar ze liedjes zongen die ze op 

school hadden geleerd. ‘Nu schiet me de naam van de leraar te binnen, van wie we 

Nederlandse, Latijnse (…), Hebreeuwse, Duitse en zelfs Arabische liedjes leerden, Leo 
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Blumshol.’
1039

 Otto Kallus herinnert zich evenmin weinig van zijn schoolgang in het kamp. 

Alleen het vak rekenen staat hem nog goed bij; hij zat naast een oudere jongen die hem hielp 

en waarmee hij goed bevriend raakte.
1040

  

 Auteurs leggen de nadruk op de leuke dingen die onder schooltijd werden 

georganiseerd. Verschillende kindoverlevenden memoreren de liedjes die ze op school 

zongen, vaak tijdens feestdagen.
1041

 Jehudith Ilan-Onderwijzer herinnert zich weinig van haar 

schooltijd in Westerbork, wel dat diegenen die zich met het onderwijs bezighielden liedjes 

met hen zongen, verhalen vertelden, en probeerden de feestdagen te vieren.’
1042

 In 

tegenstelling tot de eigenlijke schoolgang staat Abraham Stahl helder voor de geest dat de 

leerlingen liedjes zongen, terwijl ze buiten onder begeleiding wandelden op de hei. ‘Er gingen 

heel veel kinderen mee, in grote groepen. We zongen de hele weg, liedjes zoals “Rats, kuch 

en bonen, dat is soldaten diné” en andere, in verschillende talen, die we op school hadden 

geleerd.’
1043

 Ook Willem Schroot herinnert zich de zonnige zomer van ’44 goed, toen de 

kinderen op de hei mochten spelen. ‘Dat was elke dag weer een feest.’
1044

 Willem verbindt 
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deze wandelingen zelfs niet met school, want zoiets leuks kon toch haast niets met school te 

maken hebben?  

 ‘Außer solchen Lichtpunkten’, schrijft Otto, ‘war die Schule langweilig, und es gab 

nicht viel zu tun.’
1045

 Dat veel auteurs zich niet veel van de school herinneren is niet vreemd. 

De onregelmatige lessen waren kennelijk niet genoeg om sterke herinneringen aan over te 

houden. Verveling kon tot dwars gedrag leiden. Willem Schroot meent zich te herinneren dat 

het onderwijs niet veel voorstelde, ‘maar dat deed mijn kerstrapport ook niet.’ Zijn ouders en 

hij moesten hard lachen toen hij een vier voor lezen kreeg met daarbij de opmerking: ‘“Ik heb 

al vaker gezegd, dat hij elken dag een bladzijde hardop moet lezen, maar hij doet niets en 

thuis let niemand op hem.”’
1046

 Jacobus Valk herinnert zich dat hij weinig zijn best deed op 

school. ‘We hadden meer lol dan dat we Duits leerden’, schrijft hij over zijn Duits-joodse 

onderwijzeres. Toen juffrouw Schülz werd doorgestuurd, ‘kwam er een einde aan onze 

“leerplicht.”’
1047

 Overigens is de negatieve teneur met betrekking tot de schoolgang niet 

atypisch voor jeugdherinneringen in zijn algemeenheid, zoals historicus Hugo Röling 

schrijft.
1048

 

 Ook contemporaine egodocumenten laten alleen snippers van het schoolleven zien, 

maar ze belichten tegelijkertijd een andere kant. Waar in de herinnering vaak alleen de 

bijzonderheden naar voren komen, zien we in brieven hoe de schoolgang eigenlijk, voor zover 

dat mogelijk was, als heel normaal werd beschouwd. ‘ik heb van sochtends 9-10 uur les in de 

voorkamer’, schrijft de achtjarige Leo Meijer aan Neel. ‘daar zij menschen verhuist en toen is 

mevr en meneer Hoogstraat en 2 kinderen gekomen en nou (zo) hebben we met 6 kinder 

krijgen daar school en ik ook nu hou ik op Dag 16000 kusjes van Leo.’
1049

 Ook in het briefje 

dat de twaalfjarige Trudy Davids schreef, klinkt dit door. ‘Halve dagen heb ik dienst 

(ordonnanz/loopmeisje) en halve dagen huishoudschool. En 4x in de week 1 uur les, veel hè. 

Vanochtend had ik Nederlands. Wij moesten een vrij opstel maken voor vandaag.’ School 

was voor deze kinderen de normale toestand. Zelfs al kwamen de kinderen van inmiddels 
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Joods gesegregeerde scholen, waar zij ook al werden geconfronteerd met steeds legere klassen 

en toenemende onzekerheid, het was toch wat in de lijn der verwachting lag.
1050

 

 Niet alleen werd de schoolgang normaal gevonden, de briefschrijvers lijken eigenlijk 

best graag te willen leren. In een brief aan Sinterklaas in december 1943 schrijft Leo Meijer 

‘de school is bij ons opgeheven omdat er kinderverlamming is ik krijgt van mijn vader les 

maar nu kan ik niet zo veel meer rekenen ziet u maar ik doet zo veel mogelijk.’
1051

 Leo Meijer 

wilde zich van zijn beste kant aan Sinterklaas laten zien, maar ook in brieven van oudere 

kinderen, die volgens de Westerborkregels niet meer leerplichtig waren, is er sprake van 

leergierigheid. In ieder geval leken deze tieners de school te missen. Bram Asscher probeerde 

in Westerbork door in zijn vrije uurtjes te studeren alsnog eindexamen te doen. ‘Ik heb 

vandaag de hele dag bij Oom Bram vertoefd en heb heerlijk wat gewerkt voor school’, schrijft 

hij aan zijn moeder.
1052

 Martha Bertenthal en Hertha Aussen vragen in hun brieven aan niet 

joodse vriendinnen geregeld naar hun schoolleven. Ze lijken redelijk opgewekt te praten over 

hun eigen bezigheden in het kamp, maar in de vele verzoeken om informatie over school, 

klinkt een bepaald verlangen door. ‘Ben je nog steeds op school?’ vraagt Hertha Aussen aan 

vriendin Netty, tussen een bedankje voor een pakket en een vraag over de gezondheid van 

Netty’s grootmoeder door.
1053

 ‘Hoe gaat ’t op school?’ vraagt Martha. ‘Mijn zusje gaat nu 

naar de HBS en ik geloof ze vind ’t er erg fijn. Zijn jullie al achter de rep? En hoe zijn ze 

geweest?’ Ze voegt er direct aan toe: ‘Jullie kunt me gerust lange brieven schrijven hoor.’
1054

 

Het is moeilijk uit te maken of het Hertha en Martha nu ging om de gezelligheid van de 

school, het normale leven, waar het schoolleven van hun vrienden wellicht symbool voor ging 

staan en waar zij van waren buitengesloten, of dat ze daadwerkelijk, zoals Bram Asscher, 
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graag wilden leren. De brieven vertellen ons in elk geval dat de schoolgang bij het 

kinderleven hóórde en dat als men hiervan werd buitengesloten, men dit miste. 

 Ook in enkele memoires is te lezen hoe enkele oudere schoolkinderen en jonge 

adolescenten moeite hadden met het niet meer kunnen leren. Ellen Eliel-Wallachs voorkeur 

voor school boven werken werd al eerder in dit hoofdstuk aangehaald, net als Barry 

Spanjaards keuze een baantje te zoeken om nuttig bezig te zijn.
1055

 De toen veertienjarige 

Eddy Mannheim herinnert zich ‘een soort van “leerhonger” ontwikkeld’ te hebben, ‘na 

maanden geen school meer gehad te hebben.’ Eén van de patiënten van zijn vader, die als arts 

werkzaam was, was bereid hem les te geven in wiskunde en Frans, en ‘met graagte heb ik 

daar gebruik van gemaakt.’
1056

 Kestenberg haalt aan hoe ook in andere (concentratie)kampen 

en getto’s kinderen van alles probeerden om maar wat te kunnen leren.
1057

 Tegelijk is deze 

leerhonger atypisch wanneer de herinneringen worden vergeleken met geschreven 

jeugdherinneringen in het algemeen. Historicus Hugo Röling schrijft dat daarin de verveling 

en dwingelandij uitvoeriger aan bod komen dan de stimulans van het verkennen van 

intellectuele mogelijkheden.
1058

 Hier zullen de specifieke omstandigheden waarschijnlijk een 

grotere rol hebben gespeeld. 

 Dat in contemporaine bronnen de schoolgang als heel gewoon wordt ervaren, terwijl 

in memoires de nadruk wordt gelegd op het abnormale ervan, heeft alles te maken met het 

moment waarop de teksten werden geschreven. Kindoverlevenden willen de lezer graag 

duidelijk maken hoe ongewoon de schoolgang was, hoe slecht voor hun ontwikkeling. Maar 

op het moment zelf kon een kind die mentale stap nog niet maken. Kinderen gingen uit van de 

vanzelfsprekendheid van de situatie. Het schoolleven in Westerbork was, ondanks de 

ongewone elementen, vooral toch een voortzetting van het leven zoals zij dat waren gewend. 

De herinneringen aan de leuke aspecten, en het enthousiasme waarmee sommige kinderen in 
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brieven over leren schrijven, geven tevens aan dat de school een – zij het tijdelijk – 

toevluchtsoord kon zijn. 

 

4.7. SPELEN IN HET KAMP 

‘De kinderspeeltuin is gecompleteerd’, schrijft Philip Mechanicus donderdag 9 september 

1943 in zijn dagboek. ‘Er zijn twee rekstokken en drie hoge schommels bijgekomen. Tot laat 

in de avond wipt en schommelt de jeugd. Vanavond om half tien, bij heldere maan, speelden 

er nog kinderen.’
1059

 Kinderen spelen overal. De speelplaats die Mechanicus beschrijft was 

een aardige bijkomstigheid, want ook in de barakken, ertussen of onder begeleiding vonden 

kinderen manieren om te spelen. Spel wordt vaak beschouwd als een oefening in ‘overleven’; 

een oefening in volwassen worden in een (nog) veilige, beschermde omgeving. In 

spelsituaties leren kinderen van alles, wat ze meenemen in nieuwe situaties; ze proberen 

dingen uit, en met vallen en opstaan komen ze weer een stapje verder. Tegelijk biedt spel ook 

gewoonweg plezier, het hoeft niet noodzakelijkerwijs een doel te dienen.
1060

  

 In studies van kinderen in de Holocaust wordt vaak benadrukt hoe kinderen te midden 

van zulke ellende toch altijd weer mogelijkheden vonden om te spelen. In Children and Play 

in the Holocaust beschrijft George Eisen hoe kinderen in getto’s en kampen veel speelden. Dit 

werd door volwassenen gefaciliteerd en leek hun levens een stuk draaglijker te maken.
1061

 

Eisen stelt dat bepaalde karakteristieken van spelen, zoals het imiteren van de volwassen 

wereld en het kunnen ontsnappen in een fantasiewereld, kinderen een voorsprong gaven op 

volwassenen. Spelen was een kinderlijke coping strategie. Het imiteren van het kampleven in 
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camps, ghettos, and the cramped hideouts somewhat more bearable.’ Eisen, Children and Play in the Holocaust, 

61. Eisen besteedt overigens weinig aandacht aan de psychologische achtergrond van spel en spelen, zoals ook 

wordt uitgedrukt in een recensie van zijn boek. Hamida Bosmajian, ‘The Holocaust and Children: Lived 

Experience and the Study of History’, bespreking van o.a. George Eisen, Children and Play in the Holocaust, in: 

The Lion and the Unicorn, 13 (1989) 2, 164-174, 166. ‘Recourse to contemporary psychological studies of 

children and play, particularly of children abused in private as well as public contexts, might have strengthened 

Eisen’s defense of Holocaust children’s play activities.’ 
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hun spel tot in Auschwitz toe, stelde kinderen bijvoorbeeld in staat ditzelfde leven 

begrijpelijker te maken en daardoor beter uit te houden.
1062

 Kinderen speelden met wat er 

maar voorhanden was, en verzonnen een eigen, betere realiteit dan die waar ze zich in 

bevonden. Spel zou kinderen een ‘mental mechanism’ hebben gegeven, waardoor ze beter 

konden omgaan met zowel de fysieke als psychische ellende, al bleef spel, volgens Eisen, 

uiteindelijk een symbolische handeling. Onder dergelijke omstandigheden was vreugde en 

geluk alleen in het vliedende moment te vinden.
1063

 

 Hoe ervoeren kinderen spelen in Westerbork? In het vervolg bespreek ik zowel het spel 

dat door volwassenen voor hen werd georganiseerd als het spel dat door kinderen zelf werd 

geïnitieerd. 

 

4.7.1. Jeugdzorg in Westerbork 

In veel getto’s en kampen bestond een uitgebreide organisatie voor de jeugd. Hierbij dacht 

men niet alleen aan scholing, maar ook aan ontspanning, zo het even kon met behulp van een 

- omvangrijk - zorg en welzijn programma.
 1064

 Het gaf kinderen niet alleen de kans om zich 

even los te maken van de ellende om hen heen; evengoed was het een investering in de 

toekomst. Eisen meent dat de door volwassenen georganiseerde activiteiten bewijs zijn van 

een actief streven om de psyche van de getroffen gemeenschap te beïnvloeden. Speelplaatsen 

en andere culturele activiteiten voor kinderen werden onderdeel van een meer of minder 

bewuste campagne om de eens zo gezonde gemeenschap te bewaren.
1065

 Georganiseerd spel 

leek daarmee niet alleen voor kinderen een helende bezigheid, maar tevens voor de 

volwassenen zelf.  

Ook in Westerbork was een uitgebreide jeugdzorg aanwezig. Deze viel net als de 

school onder Dienstbereich 10. De Gruppe Jugendbetreuung en de Gruppe Kindergarten 

probeerden in principe alle jeugd onder te brengen. Voor de allerkleinsten, van drie tot zes 
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jaar, werden er vanaf eind 1942 zogenaamde Kinderecken ingericht in de barakken zelf.
 1066

 

Kinderen zouden hier ongestoord kunnen spelen zonder iemand tot last te zijn. Ook werden 

met de allerkleinsten wandelingen tussen de barakken gemaakt onder begeleiding van één of 

twee volwassenen. De zojuist door Mechanicus beschreven speelplaats buiten moest voor 

verder vertier zorgen. Voor schoolkinderen en jonge adolescenten werd er buitenschoolse 

opvang geregeld. Na school- of werktijd zou er een plek zijn waar deze kinderen samen 

konden komen. Jongere kinderen werden beziggehouden met ‘kringspelen en spelletjes’, de 

oudere met ‘spelen, sneltekenen, schaken, Lebenskunde [waarschijnlijk een voorloper van een 

vak als maatschappijleer; EM], gezelschapsspellen, e.d.’, zoals in een rapport uit februari 

1943 met eerste indrukken valt te lezen. Er trad een accordeonist op en er werden 

‘zangoefeningen, lezingen en voordrachten gehouden’, al kon de muziekavond door 

plaatsgebrek niet doorgaan.
1067

 Voor de jeugd boven de vijftien werd het zionistisch en joods-

religieus geïnspireerde Sozial-geistiger Hilfsplan fuer die reifere Jugend opgesteld. Jongeren 

zouden worden begeleid met behulp van ‘Sprechstunden’ en bezoeken in barakken. Ook zou 

allerhande ‘Kulturarbeit’ worden aangeboden. Religieuze toespraken, muziek, declamatie en 

het zingen van joodse liederen zou de jeugd geestelijk ondersteunen.
1068

 (Joodse) feestdagen 

zouden gezamenlijk met de kinderen worden gevierd. 

 De plannen voor deze activiteiten waren optimistischer dan de realiteit; als het lukte 

activiteiten te organiseren werden deze vaak verstoord, konden zij geregeld niet doorgaan 

door transport en ziekte en sommige plannen kwamen nooit tot ontwikkeling. Kortom, de 

jeugdzorg had met veel moeilijkheden te kampen. Het is de vraag hoeveel (of hoe weinig) 

kinderen eigenlijk van deze jeugdzorg gebruik konden maken. Misschien ligt daarin de reden 

besloten dat er in de contemporaine egodocumenten weinig tot niets over wordt geschreven: 

men heeft het domweg niet zelf ondervonden omdat men in het kamp verbleef toen 

organisatie van deze activiteiten niet mogelijk was of omdat men er te kort was.
1069

 Vooral via 
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 ‘Rapport’ van de Fürsorge, van 11 december 1942, NIOD, 250i, inv.nr. 812. ‘In Uebereinkunft mit den 
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de herinnering lijkt men enigszins vat te kunnen krijgen op de beleving van deze activiteiten; 

dit betrof immers kinderen die over het algemeen voor langere tijd in het kamp zaten en 

zodoende meer kans zagen om iets daarvan mee te maken. 

 Kindoverlevenden herinneren zich met plezier hoe ze in barakken door volwassenen 

werden beziggehouden – naast de eerder beschreven activiteiten die onder schooltijd werden 

georganiseerd.
1070

 Anna Pelle, vier jaar oud in Westerbork, heeft logischerwijs heel vage 

herinneringen aan haar verblijf in het kamp, maar meent zich wel te herinneren dat zij met 

haar neefje naar de kleuterschool liep; hiermee doelt zij waarschijnlijk op de Kinderecke in 

haar barak.
1071

 De meneer Baroech van Jacobus Valk hield hem met meer dan alleen 

postzegels verzamelen bezig. Vooral het vliegen vangen staat Jacobus nog helder voor de 

geest. ‘Het was warm weer. In barak 73 was het benauwd. We hadden last van veel vliegen, 

daar wist meneer Baroech wel wat op. Meneer Baroech was een klein gebochelde man maar 

heel aardig.’ Alle kinderen kregen een opgerold stuk papier, dat ze als vliegenmepper konden 

gebruiken. ‘Hij zei tegen ons; ieder kind die 100 dode vliegen bij mij inlevert krijgt een extra 

lepel vliegensoep.’ De kinderen mepten overal waar ze een vlieg zagen. ‘Dat was even pret 

hebben.’ Maar de teleurstelling was natuurlijk groot toen bleek dat er helemaal geen 

vliegensoep kwam noch bestond. Toch, als Jacobus zich zoiets herinnert, moet hij ´nog altijd 

even lachen.’
 1072

 Abraham Stahl herinnert zich hoe hij met andere kinderen in de barak aan 

het knutselen was. ´We maakten treinen en auto’s van luciferdoosjes, ridders van spelden, 

kurken en bolle jassen-knopen als hoofden; en molentjes van kartonnen bekers en 

opgevouwen papier.’
1073

 

Het zijn vooral de feestdagen, joodse en niet joodse, die een krachtige herinnering 

oproepen, met name die feestdagen die verboden werden, of toch nog haast als een wonder 

konden doorgaan. Jehudith Ilan-Onderwijzer bewaart heel goede herinneringen aan het 

Chanoeka-feest van 1943, dat door de commandant na dagen van voorbereiding plots werd 

                                                                                                                                                         
worden gemaakt.’ Mechanicus beschrijft het wandelen tussen de barakken, Mechanicus, In Dépôt, 188-189, 24 

oktober 1943. Hans Ottenstein noteert in zijn verslag van vlak na de oorlog: ‘Er was bij de afdeling voorzorg ook 

tijdelijk een dienst voor verzorging van kleine kinderen in de woonbarakken ingesteld.’ Ottenstein, ‘Lager 

Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 35. Mirjam Bolle beschrijft in haar dagboek een poppenkastvoorstelling 

die voor kleine kinderen was georganiseerd, Bolle, Ik zal je beschrijven, 178, 13 september 1943. 
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verboden. ‘Toch is er toen een klein wonder gebeurd’, schrijft Jehudith. Op de tweede 

Chanoeka-avond ontstond er namelijk kortsluiting en moesten er alsnog kaarsen worden 

aangestoken, ook de Chanoeka-kaarsen.
1074

 Toen het kerstfeest datzelfde jaar werd verboden, 

kwam dat als een grote schok voor de jonge Jacobus Valk. ‘HET KERSTFEEST GING NIET 

DOOR!’ ‘Alle groen werd verwijderd, alle papieren slingers werden met hun geweren van de 

balken geslagen. Alle kaarsen werden in beslag genomen. Er mochten geen kerstliedjes 

gezongen worden. Het was verboden met groene slingers te lopen of dennegroen te dragen. 

Dát was een schok.’
1075

  

Een georganiseerde activiteit die wel wordt beschreven in contemporaine bronnen is 

het zeer gewaardeerde Sinterklaasfeest, terwijl hierover in de memoires wordt gezwegen. Zo 

schrijft Leo Meijer een brief aan Sinterklaas en Zwarte Piet om hen te bedanken voor de 

cadeaus die hij had gekregen. ‘Lieve Sint en Piet ik bent heel blij met dat rol pepermunt (…) 

ik weet dat u in Barak 66 komt en dan komt ik ook (…) krijgt ik morgen ochtend een cadeau 

ik weet niks meer te vertelen de groeten van Leo.’
1076

 Ook voor Simon Magnus is de komst 

van Sinterklaas een onverwachte, maar fijne gebeurtenis. ‘Het laatst heb ik geschreven op 

Sinterklaas, 5 december. Plotseling roep ik, Leon, kom! Kom! Kom! Kijken! Daar! Leon was 

in het waslokaal. Leon is geschrokken! Wat is er gebeurd? Oh! Daar was een Sinterklaas met 

Zwarte Piet. Alle mensen hebben gekeken. De kinderen waren blij. Sinterklaas had een lang 

bart en een hoge muts op.’
1077

 En vlak na de oorlog schrijft Renate Kamp aan haar vriendin: 

‘Met St. Nicolaas was er een aardig feestje.’
1078

 

Een heel eigen plaats in de jeugdzorg nam de zogenaamde Schülerkreis in. Deze 

jeugdorganisatie, die zich van de Duitse commandant geen organisatie mocht noemen en 

daarom de geuzennaam Schülerkreis kreeg, ontstond in de eerste dagen van het 

vluchtelingenkamp. Leider Leo Blumensohn had enige ervaring met jeugdwerk en dacht al 

snel een jeugdgroep op te richten om ‘aan sport te doen, te lezen, en te praten over Israël en 
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over hoe de toekomst eruit zou zien.’
1079

 Iedereen was welkom bij de zionistisch-religieus 

georiënteerde Schülerkreis en werd naar leeftijd en sekse in groepen ingedeeld. Salo 

Carlebach, die vanuit de Joodse Raad als leraar naar het vluchtelingenkamp was gestuurd, 

voegde zich al snel bij Blumensohn in de leiding. De Schülerkreis groeide hard en toen het 

vluchtelingenkamp overging in het doorgangskamp werd de organisatie ook opengesteld voor 

Nederlands-joodse kinderen. Deze zouden echter nooit in groten getale lid worden.
1080

 De 

tweedeling in het kamp tussen oudgedienden en nieuwkomers, meer nog tussen Duitse en 

Nederlandse joden, doorkliefde ook de jeugdorganisatie. Daarnaast bleef de taal een barrière. 

Alleen bij grootschalige activiteiten werd meer jeugd bereikt. De Schülerkreis was een 

relatieve constante in het meestal nogal tumultueuze Westerborkse leven en er zijn kinderen 

geweest die vanaf de oprichting tot aan de bevrijding van het kamp lid zijn geweest. De 

‘Pioniere’, de andere jeugdorganisatie uit het vluchtelingenkamp, een soort padvindersbond 

met Werner Bloch als leider, voegde zich na enige tijd bij de Schülerkreis.
1081

 

Uit de collectieve memoires van de Schülerkreis, de Schülerkreischronik, spreekt een 

gevoel van verbondenheid, trots en liefde voor het werk en voor elkaar.
1082

 In de Schülerkreis 

konden de leden zich ontplooien; het was een plek waar zij zichzelf konden zijn. Vol ijver, 

hartstocht en met een niet gering gevoel van voldaanheid werden de activiteiten die deze 

organisatie initieerde, en dan vooral die van de twee zeer geroemde voortrekkers Leo en Salo, 

door de leden ervan beschreven. Over het algemeen kwamen de verschillende groepen 

wekelijks bijeen, zongen – Hebreeuwse – liederen en bespraken bijbelteksten. Ook werden er 

voordrachten gehouden. Om de zoveel tijd werd een zogenaamde Intensiv-dag georganiseerd, 

- meestal op de vrije zondag - waarop allerlei activiteiten, culturele en sportieve, werden 

georganiseerd voor de jeugd van het kamp. ‘Es sollte an diesem Tage alles mit Einsatz aller 

Kräfte geschehen’, staat in de Chronik te lezen. ‘Man sollte an diesem Tage nichts Halbes tun, 

es solle ein richtiger Schuelerkreistag werden.’ Een gezamenlijk ontbijt begon de dag, waarna 

een vol dagprogramma volgde, afgesloten door een revue. ‘Solch ein gemeinschaftlicher Tag 
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ist sowohl fuer das geistige Wohl unserer Leute, als auf fuer die Kameradschaft von 

groesstem Wert’, besluit de Chronik de dag tevreden.
1083

 

Gezien de religieuze achtergrond van de organisatie is het niet vreemd dat vooral de 

joodse feestdagen uitgebreid aandacht krijgen in de Protokollen. ‘Nichts als ein gemeinsamer 

Gttesdienst des Schuelerkreises konnte diesmal die Jomim Nauroim ausstatten’, lezen we in 

Protokol XXVIII. Maar ‘Um so groesser und schoener bereiteten wir das kommende 

Sukkotfest vor. Wir erhielten die Erlaubnis eine eigene Sukkah zu bauen. Dies wurde nach 

altem Muster, genau wie vor zwei Jahren hergestellt. Es gab viele Leute im Lager, die 

behaupteten, sie haetten noch nie eine solch schoene Laubhuette gesehen’, wordt vol trots 

geschreven. Maar helaas voor de Schülerkreis brak er op dat moment kinderverlamming uit 

en alle festiviteiten werden verboden. Op kleinere schaal werden nog activiteiten verricht, 

waaronder sport en wandelen, ‘jedoch nur wenig Erfreuliches ist aus dieser Zeit zu 

berichten.’
1084

  

 Onder dit weinig vrolijke vielen natuurlijk allereerst de transporten, waaraan ook de 

Schülerkreis veel leden verloor. Vooral de transporten waarmee Salo Carlebach en Leo 

Blumensohn vertrokken, worden uitgebreid beschreven; de populariteit van de leiders was 

groot.
1085

 Bij het afscheidsfeest voor Leo was de stemming bedrukt, maar toch voelden ze 

‘wie stark wir verbunden waren’, en hoopten ze ‘dass wir, obwohl wir jetzt in alle Richtingen 

zerstreut werden, im Gedanken zusammenbleiben werden und unsere Ideale – jeder fuer sich- 

im Herzen tragen werden.’
1086

 Na Blumensohns vertrek werd het steeds moeilijker de 

Schülerkreis in stand te houden en slonk de organisatie aanzienlijk. De Chronik zelf eindigt in 

juni 1944 als de net ingevoerde tien-urige werkweek het voor de oudere leden haast 

onmogelijk maakte nog te participeren. ‘Wir gehen in eine ungewisse Zukunft. Keiner weiss, 

ob er jeh mit einem seiner Chawerim und Chawrrot [leden EM] zusammentrifft.’ Maar één 

ding wisten de leden van de Schülerkreis zeker: ‘Die Tage unseres Zusammenseins im Lager 

Westerbork werden fuer uns nie in Vergessenheit geraten. Ein jeder nimmt vom Schuelerkreis 

etwas fuer sein weiteres Leben mit. Der Schuelerkreis was es, der uns durch schwere Zeiten, 

wie wir sie mitgemacht haben, fuehren konnte.’
1087
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 Dit werd ook al snel na de oorlog beaamd door Fritz Buchhalter, die twee jaar na het 

einde daarvan een kleine Rückblick over de organisatie schreef. Ondanks het leed dat hij en de 

anderen hadden meegemaakt, ‘birgt unsere Erinnerung an dieses Lager auch so maches 

Schoene.’ Fritz beseft hoezeer de Schülerkreis hem en anderen met wie hij heeft gesproken 

een geestelijk doel gaf in de uitzichtloze situatie van het doorgangskamp. Voor hem was de 

Schülerkreis ‘der groesste Zweck unseres Daseins’.
1088

 Zestig jaar na dato klinkt in de 

begeleidende brief die voormalig lid Sigi Samson opstuurde naar het Herinneringscentrum 

hetzelfde gevoel door. Over de aan het archief gestuurde Chronik schrijft hij: ‘Ik hoop dat 

deze de lezer van vandaag zullen helpen het leven en de geest van de Schülerkreiskinderen te 

verstaan en mee te leven.’
1089

 

 De Schülerkreis neemt in de herinnering een warme plek in; het was een gedeelte van 

het kamp waar de schrijvers zich prettig voelden en beschermd en dit resoneert in hun 

herinneringen. Vooral voor enkele adolescenten was het ook een plek waar ze zichzelf leerden 

kennen en hun identiteit konden ontwikkelen los van hun ouders in een groep met kinderen 

van de eigen leeftijd.
1090

 Hannelore Grünberg-Klein was twaalf jaar toen ze in Westerbork 

kwam. Ze herinnert zich nog woordelijk wat Leo Blumensohn haar zei, toen zij na enkele 

weken de durf vond ‘om de stap te doen en mij aan te melden. Toen ik mij bij Leo aanmeldde 

zei hij in Frankfurter dialect: “Der Schülerkreis is kein Taubeschlag wo man ein- und 

ausfliege kann.” [sic EM] Het maakte een geweldige indruk op mij.’
1091

 In de Schülerkreis 

leerde ze met allerlei levenszaken om te gaan. ‘Leo Blumensohn heeft de kinderen van 

Westerbork, (…), een ideaal om naar te streven en een inhoud voor hun levens gegeven.’ Ze 

werd – natuurlijk – verliefd op Salo Carlebach, ‘ik zal niet de enige geweest zijn’ en meent 

dat de Schülerkreis zo belangrijk voor ‘ons kinderen’ was, ‘dat wij eigenlijk alleen in deze 

wereld leefden’ en daarmee tot aan de transporten relatief onbezorgd hebben geleefd.
1092

 Maar 

ook in de tijd van de transporten ‘waren er de “Schülerkreis”-activiteiten.’
1093

 ‘Zo liep de 
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tijd….en wij kinderen van de “Schülerkreis” hadden ons eigen leven met onze eigen 

kinderlijke zorgen en vreugdes.’ De wekelijkse transporten drukten wel een triest stempel op 

hun leven, ‘maar de oorlogsgebeurtenissen, die onze ouders langs de “JPA”(…) ontvingen, 

gleden langs ons heen. (…) Wij hadden iedere sjabbatmiddag onze bijeenkomsten, waar 

gezongen werd, spelletjes gedaan, het laatst geschreven hoofdstuk uit de “Chronik” 

voorgelezen werd, en waar Leo verder vertelde over het zelf bedachte verhaal van Chaann en 

David.’
1094

 

 De jeugdzorg nam ook de lichamelijke opvoeding van de jeugd in het kamp ter harte. 

Sportbeoefening was een recent fenomeen. De populariteit ervan groeide in de jaren voor de 

oorlog snel en overal werden – verzuilde – sportverenigingen opgericht. Lichamelijke 

opvoeding werd zelfs pas in de oorlog, om precies te zijn per 1 januari 1941, verplicht in het 

schoolcurriculum.
1095

 Sport was zeer geliefd onder de Westerborkse jeugd. ‘De sport heeft de 

jeugdige kampbevolking als een besmettelijke ziekte aangegrepen’, schrijft Mechanicus in 

zijn dagboek. ‘'s Avonds na het avondeten wordt er gebokst, gejiujitsu'd, aan gymnastiek 

gedaan. 's Morgens vroeg reeds oefenen jongemannen, die daartoe "dienstfrei" gekregen 

hebben, op de appèlplaats in lichte atletiek, zoals hardlopen.’
1096

 Op vrije zondagen werden 

onder meer voetbal-, handbal-, volleybal-, trefbal- en bokscompetities gehouden, waar veel 

jeugd aan meedeed. ‘De jeugd is wonderbaarlijk fit: geen tekenen van vermoeidheid, ondanks 

de lange werkdagen. Zij wordt tot de beoefening van de sport van bovenaf gedwongen, maar 

zij vindt in de sport naar het schijnt een uitlaat voor de beklemming van het leven in de 

barakken’, meent Mechanicus.
1097

  

 Sport is inderdaad één van de onderwerpen waar kinderen veel over schrijven in 

brieven aan familie en vrienden. Het was een uitlaatklep en er werd plezier beleefd aan het 

samenzijn en spelen. Hertha Aussen hield haar vriendin nauwkeurig op de hoogte van haar 
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sportieve activiteiten tijdens haar verblijf in Westerbork. ‘We hebben vanmorgen gehandbald. 

Onze groep tegen een andere. We hebben gewonnen met 3-2. Nu stellen we een korfbalclub 

op. Verder is hier nog alles zo’n beetje hetzelfde.’
1098

 De twaalfjarige Karel Jacobs schrijft: 

‘Hier zijn ook voet en handbal wedstrijden. Wat heel prettig [is]’, en ook één van de oudere 

Leidse weeshuiskinderen, Sally Montezinos, bericht ‘Ik hoop a.s. zondag te voetballen. 

Binnenkort wordt hier ook gekorfbald.’
1099

 Bram Asscher stelde zijn moeder gerust met de 

mededeling dat er genoeg te doen was in Westerbork, waaronder sport. ‘Hier is het de laatste 

dagen goddelijk weer en gisteravond was er zelfs een voetbalwedstrijd.’
1100

 

 Kindoverlevenden herinneren zich levendig hoe in Westerbork aan sportbeoefening 

werd gedaan. Fred Schwarz voetbalde graag. ‘We voetballen al op iedere zondag, de 

competitie is nog niet georganiseerd, maar er is gelegenheid, een balletje te trappen en dat is 

leuk voor ons.’ Even verderop beschrijft hij zijn voetbal tenue: ‘De confectie heeft op de 

overallband echte shirts gemaakt, ons elftal speelt in half roze (link)/ half blauw (rechts). 

Broekjes en sokken van jezelf.’
1101

 Hoewel Barry Spanjaard eerst niet uit eigen wil naar de 

aangeboden bokslessen ging, kreeg hij er al snel plezier in. ‘I liked the training and being 

around these famous boxers.’ Helaas voor hem was zijn eerste partij tegen een vriend met een 

‘natural instinct for boxing’, waardoor die partij voor Barry niet zo goed afliep, al werden hij 

en zijn tegenstander wel goede vrienden.
1102

 Gerhard Durlacher zag de bokslessen als een 

leuke afleiding. ‘Ook wij leren touwtje springen [ter voorbereiding op het boksen, EM]. 

Lacherig hinkelen wij met houterige bewegingen over het papieren koord.’
1103

 

 Of het nu om vliegen vangen in de barak ging, een sportwedstrijd op zondag of een 

Schülerkreis-bijeenkomst met zang en voordrachten, de voor de jeugd van Westerbork 

georganiseerde activiteiten waren een welkome afwisseling op het dagelijks leven in het 

kamp. De vraag is alleen hoeveel kinderen hiermee daadwerkelijk werden bereikt. De enige 

echte jeugdorganisatie van het kamp was alleen toegankelijk voor de happy few. In brieven is 

niets te vinden over Kinderecken of naschoolse opvang en er zijn maar weinig 
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kindoverlevenden die zich daar iets van herinneren. ‘There was no special place for us 

children in Westerbork – no school, no activities’, schrijft Gabriele Silten. ‘We were always 

in somebody’s way, always in the wrong place at the wrong time.’
1104

 

 

4.7.2. ‘Wij gaan naar Polen met versleten zolen’ 

Wat Gabriele Silten zich herinnert, staat niet op zichzelf. Veel kinderen zullen niet in 

georganiseerd verband hebben gespeeld. De meeste kinderen verbleven maar enkele dagen in 

het doorgangskamp, soms waren georganiseerde activiteiten niet toegestaan. Sowieso zal een 

groot deel van het spelen in Westerbork niet in georganiseerd verband zijn geweest. Dat zal 

voor de meeste kinderen niet veel hebben uitgemaakt.
1105

 Hoe speelden kinderen in 

Westerbork? En hoe beleefden zij dit spel? 

 In brieven is vooral te lezen hoe kinderen om speelgoed vroegen. ‘Lieve Allemaal,’ 

schrijft Jo Sander Levie in oktober 1942, ‘Stuur mij alstublieft een Dominospel of een ander 

spelletje dat niet veel ruimte in beslag neemt alstublieft een beetje gauw wan ik verveel mij 

dood. U lekkere gehaktballetje ontvangen. De Hartelijk groeten van Joop.’
1106

 Jo Sander 

kwam met de chaotische oktobertransporten van 1942 aan. Op dat moment werd niets voor de 

jeugd georganiseerd, was er zelfs geen school. Alles was welkom om de verveling te 

verdrijven. Pas zes dagen na zijn dringende tweede verzoek: ‘Hebben jullie al een Dominee 

spel opgestuurd. Want ik verveel mij dood!!!!!!!’, ontving Jo Sander eindelijk zijn spel.
1107

 

Leo Meijer richtte zijn wens tot Sinterklaas, al stelde hij wel een wederdienst voor; het paard 

zou een stukje roggebrood krijgen en de Sint zelf een tekening. ‘en ik geeft u nu het laatste 

stuk rogebrood voor u paard en nu ziet u in mijn schoen een jongetje en ook 2 konijntjes die 

de mat klopen en vont u ook de andere dingen mooi’, vraagt Leo.
1108

 Leo kon aan Sinterklaas 

schrijven hoe hij zich voelde. Dat was heel anders dan hoe hij zich thuis in Zwijndrecht had 

gevoeld. ‘weet u nog van vroeger toen ik nog in zwijndrecht woonde en dat u mij toen een 
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locomotief met wagens en raoils gegeven heeft.’
1109

 Het is de vraag of Leo nu werkelijk in de 

Goedheiligman geloofde of dat hij het nog graag wilde en de brief een soort van spel inhield. 

Toch leek de achtjarige jongen in zijn briefje aan de Sint even zijn ei kwijt te kunnen en 

haalde hij warme herinneringen op aan vroeger toen het nog beter was. 

 Het is lastig op basis van dit schaarse contemporaine bronmateriaal iets te concluderen 

over hoe kinderen dit speelgoed en spel ervoeren. Niet alleen is er weinig materiaal, ook 

speelt de jonge leeftijd parten; hoe jonger het kind, hoe gebrekkiger het zich uit kan drukken. 

De behoefte aan speelgoed leek in ieder geval groot en wanneer de brieven van de 

(surrogaat)ouders erop worden nageslagen, wordt duidelijk hoeveel kinderen speelden.
1110

 Het 

is in herinneringen van kindoverlevenden dat er in groter detail over het spelen wordt 

geschreven.  

Kindoverlevenden herinneren zich allerlei soorten spelletjes. Zij beschrijven deze om 

de lezer te laten zien hoe het leven van een kind er uitzag in een kamp. Kinderen waren heel 

actief, exploreerden, speelden op de eerder genoemde speelplaats, of men ging zelf aan de 

slag met materiaal en bouwde van alles. Ook verzonnen kinderen zelf spelletjes. Er klinkt in 

veel van de beschrijvingen een gevoel van avontuur door, en zeker plezier.
1111

 ‘Ik zit op een 

grote schommel op de speelplaats vlak bij barak 35 [weeshuis EM]. Broer Koos duwt me 

voort. Als ik heel hoog ga kan ik over de heide Hooghalen zien liggen’, herinnert Ben Valk 
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zich nog.
1112

 Zijn broertje Jacobus maakte met zijn vriendje ‘van balken en tonnen een hut, 

waar we lekker in konden spelen.’
1113

 Suzanne Mehler-Whitely sloot zich aan bij de kinderen 

die er al waren ‘to run around, explore, and play’, terwijl Ed van Thijn vaak ‘met 

overblijfselen van neergehaalde vliegtuigen’ speelde. ‘Grote stukken aluminium in de meest 

bizarre vormen en eindeloos veel electriciteitsdraden in alle kleuren van de regenboog’, 

herinnert hij zich met plezier, ‘ons favoriete speelgoed.’
1114

 Willem Schroot beschrijft de 

gymnastiek brug die achter barak 83 stond. ‘Daarop deden we veel oefeningen. Eén meisje, 

Lydie Lampie, had op turnen gezeten en deed vanaf de brug een dubbele salto mortale en 

kwam altijd weer goed op haar benen terecht.’
1115

  

Het plezier en het enthousiasme dat de auteurs beschrijven lijkt er op te wijzen dat 

kinderen zich even in hun spel konden verliezen. In ieder geval herinneren kindoverlevenden 

zich dat zo. Een aantal schrijft ook over de belangrijke steun die bepaald speelgoed kon 

geven, vooral speelgoed dat menselijke kwaliteiten kreeg toegedicht, zoals een beer of een 

pop. Judy Straus was tien jaar toen ze in Westerbork kwam, zónder pop. Ze was enig kind en 

haar pop was ‘my sister, my brother, my friend, my child. It was a very important doll.’ Ze 

voelde zich vreselijk alleen in het kamp. ‘I am convinced my parents sensed this’, schrijft ze 

meer dan vijftig jaar later. ‘Because miraculously, one day my doll appeared in our barrack in 

Westerbork. (…) No one reading this can understand my ten year old joy. I can only say that, 

no matter how long I live, I will remember that feeling.’
1116

 

Een andere rode draad in de memoires zijn de liedjes die kindoverlevenden zich 

herinneren. Het gaat hier niet om liedjes die zij leerden op school of in de opvang, maar om 

liedjes die zij zelf verzonnen, of wellicht ergens, in de revue of de barak, oppikten en zich zo 

eigen maakten. Zo herinnert Jacobus Valk zich een liedje dat de kinderen zongen over een 

gevreesde SS-er. ‘Kinderen in het kamp zongen vaak het liedje: ‘Von Eck, zat op een hek, hij 

viel eraf, en brak zijn nek.’
1117

 Willem Schroot beschrijft hoe de kinderen ‘stiekem’ liedjes 
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zongen over de Duitsers. Zijn herinnering is helaas weinig specifiek. Hij kan zich alleen 

herinneren hoe ze zongen over bombardementen van geallieerden, verder niets.
1118

  

Eén liedje, of gedeeltes ervan, wordt door verschillende kindoverlevenden 

genoemd.
1119

 Evelien Van Leeuwen was veertien toen ze op transport werd gezet, maar het 

lied dat de kinderen zongen, is haar altijd bijgebleven. ‘De stille troosteloze stoet – de meeste 

mensen zijn met koffers, dekenrollen en rugzakken bepakt – verdwijnt langzaam in de wagens 

en week in week uit zegt men bij het afscheid we komen er wel door, we zien elkaar weer 

terug en zingen de kinderen hetzelfde navrante lied we gaan naar Polen met versleten 

zolen.’
1120

 Suzanne Mehler-Whitely wás één van die kinderen en ze hoorde het liedje in haar 

hoofd toen zij en haar familie op transport werden gezet. ‘From some other kids I’ve learned a 

song – I know only part of it and it sounds in my head: Wij gaan naar Polen! Met kapotte 

zolen…’
1121

 Het zijn de Nederlandse woorden die ze zich zo sterk herinnert en citeert, niet de 

Engelse vertaling, die ze slechts in een voetnoot weergeeft. Abraham Stahl weet zich als enige 

nog meerdere regels te herinneren. ‘In ieder geval herinner ik mij een deel van een liedje dat 

wij zongen, opgevangen misschien uit een van de revues die soms opgevoerd werden (…) : 

“Wij gaan verdwijnen, wij gaan hasjeweine (…), niet meer terug naar Amsterdam, waar ik in 

’t leven kwam. Wij gaan naar Polen, met versleten zolen, met een rugzak van de V. (…), die 

nemen wij met ons mee.’
1122

 In de plakboeken die tieners vlak na de oorlog maakten, werden 

ook veel liedjes en gedichten uit het kamp opgeschreven.
1123

  

Nog meer dan in andere herinneringen wordt in deze liedjes duidelijk hoe kinderen in 

en door spel probeerden om te gaan met de werkelijkheid van een doorgangskamp.
1124

 De 

zanger voelde even de – denkbeeldige – macht over de gevreesde SS-er die in het liedje zijn 
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nek breekt. Tegelijkertijd bevestigden dit soort liedjes de bestaande orde en wenden kinderen 

hieraan, wat in het liedje over de kapotte zolen doorklinkt. Deze liedjes maakten deel uit van 

de kindercultuur van Westerbork, waarin oude waarden en tradities zich hadden vermengd 

met de veranderde sociale en psychologische condities tot heel uitgesproken vormen van 

humor, liedjes en poëzie.
1125

 

Toch is het belangrijk te beseffen hoeveel spel uit verveling ontstond; kinderen werden 

alleen gelaten en velen hadden maar weinig echt speelgoed. ‘Het enige dat mij nog overblijft 

van Westerbork was dat we ons dood verveelden’, schrijft Jack Santcross, in Westerbork acht 

jaar oud. ‘Uit verveling speelde ik samen met andere kinderen met de kiep karretjes, en met 

lange stangen, die we naast het spoor vonden, lukte het ons om de wagons in beweging te 

brengen en ze tegen elkaar te laten botsen.
1126

 Het is de vraag of spel dat uit verveling 

ontstond even bevredigend was als spel dat vanuit een meer positieve houding werd 

geïnitieerd. Het zal makkelijker hebben geleid tot frictie onderling en met volwassenen. Die 

zullen het niet leuk hebben gevonden wat Jack en zijn vriendjes met de kiepkarretjes deden. 

De uitgebreide jeugdzorg was nadrukkelijk ook bedoeld om onderlinge spanningen tegen te 

gaan. Tegelijkertijd bood spel, ongeacht de vorm, altijd een welkome afleiding van het 

veeleisende kampleven. 

 Zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven, botste het al snel tussen kinderen en 

volwassenen. Kinderen die actief speelden in een al overvolle barak, waar de emoties iedere 

dag hoog opliepen, waren voor veel volwassenen moeilijk te verdragen. ‘In ieder geval waren 

we soms druk bezig met propjes schieten, tussen de bedden door’, beschrijft Abraham Stahl 

het spelen in de barak.
1127

 Dit werd op een gegeven moment niet meer getolereerd. Op vrijdag 

26 november 1943 noteerde Mechanicus in zijn dagboek: ‘Bevel, dat kinderen onder de 

twaalf jaar 's avonds om acht uur in bed moeten liggen. Zij bleven totdusver tot tien uur op en 
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maakten al spelende vaak een oorverdovend lawaai.’
1128

 Het moest toen blijven bij spelletjes 

als het verzamelen van postzegels, al leverde dat al genoeg frustratie en ergernis op.
1129

 

De vraag bij de spelletjes die kinderen zelf initieerden is niet wie hiermee werd 

bereikt. Haast alle kinderen leken manieren te vinden om te kunnen spelen. Hier is eerder de 

vraag wat de randvoorwaarden voor dat spel waren, of er bijvoorbeeld geschikte plekken 

waren, zodat er geen frictie met volwassenen ontstond, of er voldoende speelgoed was, zodat 

kinderen zich niet gingen vervelen. De vraag of het hen plezier bood, is positief te 

beantwoorden. Wellicht gaven sommige spelletjes kinderen zelfs een beter begrip van het 

doorgangskamp zelf, al is dat uit deze bronnen niet rechtstreeks af te leiden. Maar plezier in 

spel, zo benadrukken auteurs, was wel haast altijd alleen voor het onmiddellijke moment. 

 

4.8. BESTE VRIENDEN IN HET KAMP 

Spelen deed men meestal niet alleen. Net als volwassenen hadden kinderen vrienden in het 

kamp. Er was, zoals in het leven buiten het kamp, wel verschil tussen vriendschap op 

jonge(re) leeftijd en vriendschap tussen adolescenten.
1130

 

 Voor jonge kinderen waren vrienden vooral de personen met wie je speelde. Met je 

vrienden bracht je samen de tijd door, exploreerde je het kamp om je zo de plek eigen te 

maken.
1131

 Suzanne Mehler-Whitely herinnert zich geen specifieke vriendjes of 

vriendinnetjes, maar beschrijft wel het belang dat ze hechtte aan het samen spelen met de 

kinderen in de buurt.
1132

 In memoires schrijven kindoverlevenden hoe belangrijk het was om 

zo snel mogelijk vrienden te maken. ‘Als kind had je het in Westerbork wel heel druk’, weet 

de gedoopte Willem Schroot, destijds tien jaar oud, nog te vertellen. ‘Je moest je contacten 

met vriendjes onderhouden en alles om je heen bekijken.’
1133

 Om echt ingeburgerd te raken in 

de kinderwereld van Westerbork moest je gaan roken. ‘Bij een filiaal van de hema [zo 

herinnert Willem zich het Lagerwarenhaus LAWA) EM] kon je met speciaal geld voor 
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Westerbork wel vloeitjes kopen, maar tabak was toen natuurlijk niet te krijgen. We rookten 

dan cigaretten van kamille. Dat was enorm goed, daar kwam ontzettend veel rook vanaf. 

Roken heb ik nooit lekker gevonden, maar ja, het stond zo flink, je moest wel.’
1134

 Otto 

Kallus schrijft: ‘In den ersten Tagen waren wir, die Kinder, sehr beschäftigt. Erst muss man 

neue Freunde kennen lernen und dann auch das Lager.’
1135

 De vriendschappen van deze 

kinderen worden voornamelijk beschreven vanuit het gezamenlijk spel dat ze ondernamen: de 

ik die met zijn of haar vriendjes al snel een wij werd. ‘In de barak had ik vriendjes’, schrijft 

Abraham Stahl’, en gaat dan over op ‘en schijnbaar hadden we [mijn nadruk, EM] ook 

vijanden.’
1136

 Jacobus Valk is één van de weinigen die deze vaak ongedefinieerde ‘we’ nog 

uit elkaar kan halen. ‘“We” dat waren; Moop Lampie, Barend Lampie, Wim Schroot, Filip 

Schroot, broer Bennie en ik.’
1137

 

Brieven en dagboeken van jonge kinderen over vrienden in Westerbork zijn schaars. 

Karel Jacobs schrijft kort en bondig: ‘Ik heb hier al aardig wat vriendjes’, maar verder 

niets.
1138

 Jo Sander Levie schrijft wel over zijn neef en vriend, maar deze bevond zich buiten 

het kamp. In de brief die hij aan hem stuurde, komt het competitief karakter van hun 

jongensspel naar voren.
1139

 ‘Weledele geboren heer Sander’, begint Jo zijn brief schertsend 

‘Ik zal eerst is mijn protest schrijven. Jij hebt in de briefkaart van opa en oma Geschreven dat 

H.B.S. er niet goed voorstaat en ADO wel.’ Jo Sander wist natuurlijk beter. ‘Maar ik ben in 2 

maanden al niet meer voor H.B.S. Ik ben voor VUC. De Hartelijke Groeten Joop.’
1140

 Zes 

dagen later schreef hij opnieuw een ‘protestbrief’ aan Sander en ook aan zijn neef Gijs, 

wederom over de voetbalcompetitie. Hij voegt nog toe ‘En doe voortaan niet meer die 

smoesjes want daar hou ik niet van. Stuur je de uitslagen. Doen hoor’.
1141

 

Voor adolescenten kreeg vriendschap andere functies en betekenissen. Veel 

volwassenen herinneren zich als tiener een vriend of vriendin in Westerbork te hebben gehad 
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met wie ze alles deelden en die veel voor hen betekende.
1142

 Vriendschappen verdiepten zich 

in vergelijking met die van jongere kinderen. Otto Kallus had ‘einen guten Freund, Doni 

Kraus’, die wat ouder was en hem vanalles kon uitleggen. ‘Wir waren immer zusammen und 

machten alles zusammen.’
1143

 Met deze vriend heeft hij van zijn vader afscheid genomen. 

Barry Spanjaard schrijft net na de oorlog over Jacques met wie hij in alle kampen samen 

bleef.
1144

 En Shmu’el Hacohen had een vriend in het kamp, Juda L, die hij nog van voor 

Westerbork kende, toen ze samen op het Joods Lyceum zaten. Shmu’el werkte korte tijd met 

de Hachsjara op het platteland en kreeg af en toe vrij.
1145

 Eén van die keren bracht hij samen 

met Juda door en herinnert hij zich nog goed. ‘We wandelden en boomden over moraal, 

religie, kunst en filosofie. Juda kon de dingen ontzettend goed formuleren, waar ik een grote 

bewondering voor had. We vonden, plukten en aten bramen. We praatten over muziek en hoe 

je Bach moest spelen. Het was een prachtige dag en het landschap baadde in het zonlicht.’
1146

 

In deze vriendschappen konden andere meningen worden uitgeprobeerd en nieuwe ideeën 

bediscussieerd zonder direct op een ouderlijk matje te worden geroepen.
1147

  

De Schülerkreis is een goed voorbeeld van het belang van de eigen groep voor 

adolescenten.
1148

 Het lijkt niet alleen de organisatie op zich te zijn geweest, of de denkbeelden 
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die deze organisatie onderstreepte, maar vooral het gevoel ergens bij te horen, dat zo 

belangrijk voor de leden was. Hannelore Grünberg-Klein weet zich nog precies te herinneren 

welke kinderen de voortrekkers waren: ‘Heel veel kinderen van de “Schülerkreis” waren zeer 

aktief en populair, zoals “Sa-Ka-Vie”, de drie nauwe vrienden: Sigi Samson, zoon van de 

“Dienstleiter”, Günther Katz, die niet meer leeft en Paul de Vries, die nu in Israel leeft. (…) 

Van de meisjes waren het Margot Gebes, met wie wij over de Zuiderzee naar Westerbork 

waren gekomen en Doris Moses, een zeer vroegrijp meisje.’ Hannelore wilde er maar wat 

graag bijhoren, maar was erg verlegen, ‘en trad niet zo in de voorgrond. Mijn verlegenheid 

speelde mij zelfs parten.’
1149

 Hier loont het een uitstapje te maken naar Marietta Moskins 

gefictionaliseerde memoires I am Rosemarie. Zij laat haar alter ego Rosemarie beseffen hoe 

belangrijk de vriendengroep in de Schülerkreis voor haar is geweest. ‘It had been people – the 

people around me – friends like Ruthie and Lewis, who had made Westerbork bearable’.
1150

 

In het nawoord tot de roman schrijft Moskin zelf niet zo sterk, begripvol en rijp te zijn 

geweest als Rosemarie. ‘I wanted the heroine of my book to come to conclusions and reflect 

thoughts which I reached only years later’, schrijft ze, ‘when I looked back at my 

experiences’.
1151

 ‘Er hebben op Westerbork jeugdgroepen bestaan’, schrijft Ab Caransa, 

doelend op onder meer de Schülerkreis. ‘Ik heb er geen deel van uitgemaakt maar was wel 

jaloers op de solidariteit die er onder die groepen heerste.’ Vervolgens beschrijft hij de 

‘afscheidsfuif’ die een zionistische groep hield, toen ze op transport werd gesteld.
1152

 

Ook buiten de Schülerkreis vormden jongeren vriendengroepjes. Fred Schwarz 

beschrijft in zijn memoires hoe hij iedere avond met de jeugd in zijn barak samenkwam. Fred 

bewoonde een bed op een jongerenzaal waar meer ruimte was dan in de grote 

doorgangsbarakken. Op één van die avonden introduceerde hij een nieuw meisje, Klaartje, uit 

de Barneveldbarak. ‘Klaartje kent de meesten, alleen Mickey en Flip zijn nieuw. (…) Mickey, 

de rondborstige Amsterdammer, zegt bij het voorstellen: ‘Klaartje? Wat een ouderwetse 

naam, we moeten haar maar Carry noemen, dat klinkt veel toffer.’ (…) We drinken thee, we 

kletsen wat, ze vertelt van het leven in Barneveld (…) Het wordt steeds gezelliger.’
1153

 Renate 

Kamp schrijft vlak na de oorlog hoe zij alles deelde, ‘en wel eerst met z’n drieën en later, toen 
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nog een vriend van Hans uit Vught kwam, met z’n vieren.’ Maar toen moest ze op transport. 

‘De jongens vonden het natuurlijk erg jammer dat ik zou vertrekken.’
1154

 

Net als in memoires wordt in brieven het belang van vrienden onderstreept. Jenny 

Stern schrijft aan haar ouders over de vrienden die ze had gemaakt. ‘Gisteravond is Iwan de 

hele avond met ons gelopen. Die ons zijn: Antje W., Hennie en Chr. Vriendin van haar, Jenny 

S., Manie W., Aron Nijveen. Het was echt gezellig.’
1155

 Frieda Menco schrijft aan vriendin 

Bep hoe ze samen met andere jongelui bij de batterijen werkte. ‘Als ik terug ben, ben ik 

roetzwart, maar we gaan iedere dag onder de douche. Het is hier best uit te houden. We 

lachen erg veel.’
1156

 In brieven is vooral te lezen hoe jongeren hun vrienden van vóór 

Westerbork misten en probeerden contact te houden. Ze vroegen hen de oren van het hoofd: 

hoe het op school was, wat ze in hun vrije tijd deden en hoe het nu met ze ging. De behoefte 

om er nog bij te horen was groot. Hertha Aussen wilde niet alleen wat van school weten, maar 

ook hoe het met Roos was en of Netty’s vakantie beviel, waarop ze enigszins jaloers was. ‘Ik 

benijd je echt dat je nog zo echt fijn kunt roeien. Hoe is ’t met je blaren.’
1157

 Ook de 

twaalfjarige Lion Salomonson vroeg naar de vakantie van zijn vriend Sipke. Hij was bang 

voor censuur en maant zijn vriend aan ‘Schrijf toch alsjeblieft niet: Ik heb je brief ontvangen 

en schrijf er ook niet over dat ik je geschreven heb anders krijg ik last hier.’ Maar deze 

voorzorgsmaatregelen moesten alleen worden genomen zodat Sipke hem wel kon blijven 

schrijven. ‘Maar schrijf toch eens weer dat vind ik zo fijn.’
1158

 ‘Mijn belangstelling gaat naar 

alles en allen uit’, schrijft Helga Deen aan haar vriendje. ‘Hoe is het met het examen van 

Hanneke en Gérard, ik heb het alles al eens eerder gevraagd. Wandelen en zijn jullie nog vaak 

samen, waarover denken en praten jullie? Hoe maken het al mijn bekende plekjes aan het 

galgenven?’
1159

 De vragen die Helga aan haar vrienden stelde, buitelden over elkaar heen.  

Maar vriendschap had zijn prijs. Bovenal was er één risico dat ieder kind liep als hij of 

zij een vriendschap in Westerbork aanging: transport. ‘Mijn vrienden en vriendinnen waren 
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verdwenen’, schrijft Ab Caransa. ‘Met hen ook iets dat toch weer op een enigszins 

vertrouwde omgeving leek te gaan lijken. De humor van Flip Roodveldt, de rust van meneer 

van der Laan, de hartelijkheid van diens vrouw en vooral mijn leeftijdsgenoten. (…) In mijn 

kinderlijke dromen hoopte ik altijd dat de trein ergens buiten op de hei was blijven steken en 

niet verder had gekund. Hoopte ik dat mijn vrienden, wanneer ik ’s middags van mijn werk 

kwam, er weer zouden zijn.’
1160

 Ook de vriend met wie Shmu’el Hacohen zo goed kon praten, 

werd op transport gezet. ‘Juda is verdwenen, net als de rest.´
1161

 Jenny Stern, ten slotte, 

schrijft aan haar ouders wat voor een beroerde dag zij had. ‘Er is namelijk vanmorgen een 

groot transport vertrokken. Al m’n kennissen zijn doorgegaan. De namen zal ik jullie noemen: 

mevrouw en meneer van Rhijn met kinder, ook Riek en Evelien. Jullie begrijpen niet hoe zo’n 

slag dit voor me geweest is. Of liever is. Ik was er als hun kind. En de meisjes beschouwden 

me als hun zusje’, schrijft Jenny. Ze voegt nog toe: ‘Was Leny hier niet geweest, dan was ik 

vast vrijwillig meegegaan.’
1162

 

De meeste kinderen verloren hun vrienden, enkele vonden ze ook weer terug. Willem 

Schroot schrijft in zijn memoires hoe hij bij een herdenking in Westerbork kwam, ‘samen met 

mijn broer Philip, m’n vrienden uit de kampen, Bennie Valk en Simon Lampie. Door toedoen 

van m’n broer heb ik enkele jaren geleden Bennie weer ontmoet.’
1163

 De toen achttienjarige 

Frieda Menco ontmoette haar vriendin Ronnie Van Cleef in de gevangenis aan de 

Weteringsschans, drie dagen voordat ze naar Westerbork zouden worden gestuurd. ‘We zijn 

heel lang samen gebleven, tot in Auschwitz. En we spreken elkaar nog steeds.’
1164

 Sommige 

kinderen vonden zelfs méér dan alleen een goede vriend in Westerbork. 

 

4.9. JEUGDLIEFDES 

Intimiteit en vertrouwen worden door adolescenten immers niet alleen gezocht en gevonden 

in vriendschap. Als jongens en meisjes gaan mengen, ontstaat er de mogelijkheid van meer 

dan alleen vriendschap.
1165

 Voor veel jongeren was Westerbork zelfs de plek waar ze voor het 

eerst in aanraking kwamen met seksualiteit. 
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 In brieven van adolescenten is het geen thema waar heel expliciet over wordt 

geschreven. Dat is niet vreemd gezien de briefcensuur in het kamp en het voornaamste 

publiek van de brieven: familie en vrienden. Enkele jongeren schrijven aan hun vriendje of 

vriendinnetje en geven zo een inkijkje in dit gedeelte van een puberleven. De zeventienjarige 

Helga Deen kwam via Vught in Westerbork terecht en moest haar niet- joodse vriendje 

achterlaten. ‘Met je twee brieven was ik erg blij, vooral met de eerste, hij bracht me zo 

helemaal weer in onze stemmingen’, memoreert ze. ‘Lieve, lieve jongen laat je gedachten en 

verlangens de mijne kruisen en verder samen gaan langs onze gouden band, schrijf veel en 

geregeld. Je Helleke.’
1166

 Bram Asscher, negentien jaar, had eveneens een vriendinnetje 

buiten het kamp met wie hij schreef. ‘Liefste Treesje, hartelijk bedankt voor je aardige 

brieven. (…) Zie jij er werkelijk zo goed uit? Ook wat dikker geworden? Ik verlang er wel érg 

naar je weer te zien. Over 2 dagen is het 1 jaar dat je in V[ught; EM] bent. Wat een tijd, schat 

en eigenlijk toch ook wel om gevlogen. Als de resterende tijd dat ik je niet kan zien ook maar 

heel vlug voorbij is dan ben ik nu al wat tevreden. Nu, dag schatje, tot volgende brief. Heel 

veel liefs en zoenen van Bram.’
1167

 Bram en Trees trouwden na de oorlog, maar hun huwelijk 

hield niet lang stand. 

 Seksualiteit en liefde zijn vooral in de herinnering belangrijke thema’s. Tegenover de 

bevreemdende kampwereld met haar omgekeerde orde stellen auteurs de tentatieve, eerste 

stappen op het gebied van de seksualiteit en liefde. Vaak wordt de choquerende 

alomtegenwoordigheid van seks en seksualiteit in het kamp opgemerkt. ‘The air is thick with 

desire’, schrijft Hanna Kalter-Weiss. ‘She feels the glances of the old geezers whenever she 

walks through the men’s wings. Despite the solo sleeping arrangements, an alarming number 

of women are pregnant. She doesn’t need to be convinced that rumors about the rakish camp 

leader and long-term residents are true. They have private nooks, separate rooms, and the 

power to grant favors, exemptions, food…’
1168

 Toch keek Hanna met een mengeling van 

fascinatie en afkeer naar het pasgetrouwde vriendenkoppel dat iedere avond op het bovenste 

bed van hun vrijheid genoot. Enigszins beschaamd keerde ze zich van hen af om ze wat 

privacy te geven, maar het zette haar wel aan het denken over haar eigen vriendje buiten 

Westerbork, wiens handen ze best zou willen voelen, ‘the warmth of his body against 
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hers.’
1169

 Alexander Roseboom was niet erg onder de indruk. ‘Op die bedden lagen mensen te 

lezen (…) of lagen ook wel wat te vrijen’, schrijft hij.
1170

 

Shmu’el Hacohen beschrijft hoe gefascineerd hij was een jong stel in de s-barak elkaar 

te zien liefkozen, te midden van alle ellende. ‘Ze zaten tegenover elkaar aan tafel en stonden 

telkens op om elkaar te omhelzen en te kussen. (…) Het meisje straalde als de zon en ik was 

gehypnotiseerd.’ Het was iets dat in de gewone wereld taboe was geweest. Hier, in 

Westerbork, was dat anders. ‘Het beeld is onuitwisbaar in mijn geheugen, in mijn bewustzijn 

gegrift’, schrijft Shmu’el. ‘Een mooi, jong paar verdrinkt zijn wanhoop in de liefde.’
1171

 

Misschien maakte dit paar vooral wel zo een grote indruk op Shmu’el, omdat het iets was wat 

hij nog nooit had gezien. Hij was nog maar een jongen van zeventien die allerlei gevoelens bij 

zichzelf aan het ontdekken was. Shmu’el beschrijft hoe hij met een heel andere kant van de 

liefde in aanraking kwam via een bevriende barakgenoot. ‘Die Asmodee wist precies wat hij 

een zeventienjarige jongen aan moest bieden.’ Shmu’el las ‘Demi Mondaine’, ‘een grondige 

spoedcursus, open en bloot, die alle minder geestelijke aspecten van het geslachtsleven 

omvatte; in het kort: pornografie.’ Maar Hacohen was de bibliothecaris dankbaar. ‘In weinige 

uren van koortsachtig lezen verwierf ik een fundamentele en tamelijk brede ontwikkeling in 

de wetenschap van het grootste taboe aller tijden.’
1172

 

 De eerste lessen in seksualiteit hoefden niet zo expliciet of rigoureus te zijn als 

Hacohen ze ervoer. Veel kindoverlevenden blikken op hun ontluikende seksualiteit in het 

kamp terug met een mengeling van weemoed, vertedering en nuchterheid. Deze ontluikende 

seksualiteit bereikte zeker niet bij allen het stadium van gemeenschap. Hannelore Grünberg-

Klein werd op iedere nieuwe leraar in het kamp verliefd. Eerst was het Leo Blumensohn, toen 

Salo Carlebach en ‘Natuurlijk werd ik ook weer op Dr. Lieblein verliefd’, schrijft ze met 

lichte zelfspot.
1173

 Rosa Hartz was zestien toen ze in Westerbork heel nuchter in de liefde 

werd geïntroduceerd. ‘I used to have dates to go to the concerts. It was my introduction to 

classical music and boys. One in particular. His name was Emil and I looked up to him like a 

prince. (…) We became really good friends and one day he told me to give him a kiss which I 

did. I gave him a peck on the cheek. Not that way, he said, Well, that was my 
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introduction.’
1174

 Norbert Buchsbaum herinnert zich een vriendinnetje in het kamp. ‘Daar 

doemden ineens twee vochtige fluwelen bruine ogen op, als grote amandelen, waaruit warmte 

en geestdrift straalden. (…) Zij schoof haar linkerarm onder mijn rechter en voor we wisten 

wat we eigenlijk deden, liepen we al samen.’ Iedere dag stond het meisje hem op te wachten 

en liepen ze door het kamp. Norbert gaf haar zijn eerste kus toen zij op transport moest. Hij 

was geschokt toen zij hem vertelde dat zij in ruil voor bescherming met de arts waar ze voor 

werkte sliep.
1175

 Op zo een moment werd pijnlijk duidelijk dat in Westerbork seksualiteit ook 

een andere kant kon hebben. 

Overigens was Hannelore niet de enige in haar onbereikbare liefde met alle puberpijn 

en emotie die daarbij hoort. Veertien jaar was Gerhard Durlacher toen hij verliefd werd op 

een meisje van de Westerbork-revue, Hannelore Eisinger-Cahn. ‘Haar donkerbruine ogen in 

haar door kastanjekleurig haar omkranste gezicht vervolgen me in mijn verhitte verbeelding. 

De cabaretavonden, nadat op dinsdagochtend de spooktrein met duizend mensen naar Polen 

vertrokken was, betekenden voor mij de hemel na de hel.’
1176

 Vijftig jaar later beroert zij hem 

nog. ‘Als ik ’s avonds, bijna dwangmatig, het boek [over Westerbork, EM] weer ter hand 

neem en met mijn loep op zoek ga naar de realiteit die de fantasie beteugelt, zit ik plotseling 

oog in oog met de Hannelore uit mijn puberdromen. (…) De confrontatie doet pijn als een oud 

litteken bij slecht weer.’
1177

  

 Oudere adolescenten maakten hun eerste keren in het kamp mee. Renate Kamp had 

een vriendje, Hans, met wie ze vlak voor haar komst naar Westerbork voor het eerst seks had. 

In het kamp wilden de verliefden maar wat graag meer, maar dat was niet altijd even 

makkelijk. ‘Je kon je nergens afzonderen’, beschrijft ze in haar memoires. ‘En om 8 uur 

moest je binnen zijn. Wij hadden er iets op gevonden. We gingen om ½ 8 heet water halen bij 

het ketelhuis voor mijn kruik. Dat mocht. En daar was het donker en was er meestal niemand 

in de buurt. Dan konden we tenminste even vrijen, tegen die donkere muur van het ketelhuis 
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geleund. Dat was al heel wat.’
1178

 Fred Schwarz was dolverliefd op Carry. Samenzijn was 

moeilijk en vaak deden ze het in de barak.
1179

 Soms konden ze een beter plekje bemachtigen, 

zoals een kamer in één van de huisjes. ‘Een hele zondagmiddag met z’n tweeën alleen, een 

ongekende zaligheid. Buiten is het somber weer, het water valt in bakken uit de hemel, dat 

maakt het binnen nog meer cosy. We hebben wat lekkers meegenomen en wat te lezen. Het is 

een weelde van lang geleden om gewoon in een kamer te zijn. Je hebt bijna vergeten hoe dat 

is. En dan nog met elkaar…’
1180

 De liefde bleef, ook na de oorlog, en Fred en Carry zijn nog 

steeds bij elkaar. Maar de grote liefde van Ronnie Goldstein-van Cleef kwam niet terug. Ook 

zij hadden afgesproken na de oorlog te gaan trouwen.
1181

 

 

4.10. BESLUIT 

In dit hoofdstuk stelde ik het gevoel van de verloren jeugd centraal, zoals dit door 

verschillende kindoverlevenden werd verwoord. Door te kijken naar de dingen die kinderen 

en kindoverlevenden zelf beschreven in brieven, dagboeken en memoires en door het thema 

in de bredere context van jeugdherinneringen te plaatsen, hoopte ik een antwoord te kunnen 

geven op de vraag in welke opzichten de beleving van de jeugd in Westerbork bijzonder was. 

 Heel letterlijk genomen was de jeugd niet voorbij. Een kind van tien blijft een kind 

van tien, ook in een doorgangskamp en zal als een kind reageren op wat hem of haar 

overkomt. In Westerbork betekende dit dat kinderen zich heel makkelijk konden aanpassen – 

het was al snel alsof het leven nooit anders was geweest –, maar door de stressvolle 

omstandigheden tegelijkertijd in hun gedrag (nadelig) werden beïnvloed. Vooral oudere 

kinderen kregen verantwoordelijkheden en vrijheden toebedeeld waar ze lang niet altijd aan 

toe waren. Dat bepaald gedrag als vroegvolwassen kan worden geïnterpreteerd, betekent niet 

dat het kind in alle opzichten al was opgegroeid. Jenny Stern was als een moeder voor haar 

zusje Leni, maar begreep niet waarom haar ouders geen betere pakketjes konden opsturen. 

Shmu’el Hacohen was zo goed als onafhankelijk van zijn familie in het kamp, maar was net 

als iedere andere puberjongen die voor het eerst in aanraking komt met seksualiteit. Kinderen 
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werden geconfronteerd met een plek, met omstandigheden en met nieuwe mores in een half 

omgekeerde wereld, probeerden zich aan te passen en tegelijk zo gewoon mogelijk verder te 

leven; te spelen, naar school te gaan, vrienden te maken en hun eigen seksualiteit te 

ontdekken, zoals ook in andere literatuur over kinderen in doorgangskampen wordt 

benadrukt.
1182

 

 Maar tegelijkertijd was de jeugd wel voorbij, namelijk de jeugd zoals zij die hadden 

gekend. Dat beseffen kindoverlevenden als ze vanuit de positie van de recent gepensioneerde 

gaan terugkijken, op hun jeugd, op hun hele leven. Dergelijke reflectie was bijna een 

onmogelijkheid toen men er nog middenin zat, zeker als men nog een (klein) kind was. Jo 

Levie is met zijn markante inzicht een witte raaf. De tienjarige jongen eindigt een brief aan 

zijn neefje met de woorden: ‘Nu de groeten van een onbekende die toch een bekende voor 

jullie is.’
1183

 De jongen leek precies aan te voelen wat het isoleren van een groep met de eigen 

identiteit deed. Het is alsof hij wist wat hij tegelijkertijd – in zijn andere heel kinderlijke 

brieven – niet wist.  

Het besef Westerbork anders te hebben beleefd dan volwassenen, samen met het 

gebrek aan erkenning voor die ervaringen, is één van de belangrijkste motiveringen voor de 

kindoverlevenden om hun verhaal te vertellen. In hun nadruk op en beschrijvingen van de 

specifieke ervaringen van een kind in het kamp willen de auteurs laten zien hoe anders dit 

leven was, hoezeer hun kinderlevens werden verstoord. Dit resulteert in een specifieke 

thematiek, die te maken heeft met het in ontwikkeling zijn naar volwassenheid in extreme 

tijden. Auteurs schrijven hoe zij in Westerbork geen kind meer konden zijn, hoe zij 

gedwongen werden (te) volwassen verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tegelijkertijd, zo 

schrijven zij, begrepen zij als kind veel minder van wat er gebeurde, en dit kon soms leiden 

tot wat men als ‘regressief gedrag’ aanduidt. Ook buiten Westerbork en in andere kampen 

speelden deze thema’s – het geen kind meer kunnen zijn en het (regressief of 

vroegvolwassen) gedrag dat daaruit voortvloeide. Westerbork was uiteindelijk maar één 
                                                 
1182
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schakel in de keten van de vervolging zoals kindoverlevenden die hebben meegemaakt. Het 

groeiende besef van het anderszijn van hun ervaringen als kind is mede bepaald door 

maatschappelijke ontwikkelingen in de herinnering aan de oorlog, waardoor steeds meer 

groepen de ruimte kregen hun stem te laten horen.
1184

 Hoewel veel van de thema’s in dit 

hoofdstuk niet alleen voor de beleving van en herinnering aan Westerbork gelden, was het 

kamp op de Drentse hei voor veel kinderen de eerste ervaring met het kampleven en fungeert 

als een cesuur – één cesuur onder vele.
1185

 

 Oorlog en vervolging maakten dus een einde aan wat de meeste kindoverlevenden als 

een relatief onbezorgde jeugd hadden beleefd. Een jeugd waarin het kind in ieder geval kon 

spelen zonder angst, naar school kon gaan zonder stigmatisering en waarin het kon opgroeien 

met familie en vrienden om zich heen, zelfs al groeide men op in de jaren dertig: de 

crisisjaren. Het verlies van de jeugd betekende veeleer het verlies van de jeugd zoals deze had 

moeten zijn, zoals deze behóórde te zijn. Misschien speelt het moment van schrijven – na de 

explosie van de jeugdcultuur vanaf de jaren zestig – ook een rol. Kindoverlevenden schrijven 

in een tijd waarin kinderen meer dan ooit tevoren een eigen plek in de samenleving innemen. 

Hun eigen door de oorlog verstoorde jeugd werd al snel gezet tegenover de vrije jeugd van de 

eigen kinderen en kleinkinderen en dit versterkte het idee van de gestolen jeugd. Voor de 

auteurs is de ervaring in Westerbork een markering; toen zijn de problemen begonnen. Wat zij 

in Westerbork hebben moeten ondergaan is deel van de onrechtvaardigheid die hen is 

aangedaan als méns: de jeugd is hen ontstolen, een deel van hun mens-zijn, van hun 

menswaardigheid, is hen ontstolen. 
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 Tegelijkertijd kunnen deze jeugdherinneringen aan de oorlog in een nog bredere 

context geplaatst worden, namelijk in die van het relatief moderne genre van de 

jeugdherinnering zelf.
1186

 Dan blijken deze specifieke jeugdherinneringen zowel gewoon als 

ongewoon te zijn. Thema’s uit het genre komen terug in de jeugdherinneringen die hier zijn 

besproken: men wil vertellen hoe de jeugd is verlopen, hoe men is gevormd door en in die 

jeugd. Men komt ‘bijna vanzelf tot een opsomming van wat een kind zoal overkomt op weg 

naar de volwassenheid’, zoals historicus Hugo Röling schrijft.
1187

 

 Thema’s als zelfbewustzijn en identiteit, de directe omgeving van leeftijdgenoten, de 

schoolgang, ouders en andere familie, het ontdekken van de eigen seksualiteit, de wijde 

wereld, de dood, godsdienst en ten slotte het afscheid van de jeugd zijn ook in dit hoofdstuk 

de revue gepasseerd.
1188

 Jeugdherinneringen van kindoverlevenden zijn aan de ene kant dus 

heel gewoon. Ook in Westerbork groeiden kinderen op, werden zich bewust van zichzelf en 

zochten, zeker als adolescent, meer en meer een eigen identiteit in de Schülerkreis of gewoon 

bij vrienden. Generatieconflicten als die waarover Alexander Roseboom schreef, blijken een 

veelvoorkomend onderwerp te zijn, net als de wijzen waarop door kindoverlevenden soms 

behoorlijk openhartig werd geschreven over de eigen seksuele ontwikkeling.
1189

 Eerder in dit 

hoofdstuk werden de herinneringen aan de schooltijd als saai en vervelend in de bredere 

context van de jeugdherinnering gezet. Maar de jeugdherinneringen van kindoverlevenden 

zijn ook ongewone herinneringen, getypeerd door oorlog en vervolging. Dat verklaart waarom 

de herinneringen aan de schooltijd tegelijkertijd gekenmerkt werden door een relatief grote 

drang tot leren. En de dood, of in ieder geval de dreiging daarvan, neemt in deze 

herinneringen een veel grotere plek in dan gewoon is voor herinneringen van die generatie. 

De wijde wereld, die in de meeste jeugdherinneringen nog heel klein is, werd voor 

kindoverlevenden al snel een werkelijkheid die zich ook achter de voordeur in het intieme 

gezin deed voelen. Het afscheid van de jeugd, ten slotte, is in jeugdherinneringen altijd een 

belangrijk moment, maar neemt bij deze auteurs een nog pregnantere positie in, gezien het feit 

dat het afscheid voor velen te vroeg leek te komen. 
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 Volgens Röling is het vooral frappant hoe het in jeugdherinneringen van de afgelopen 

250 jaar eigenlijk altijd draaide om één vraag: het zalig of niet zalig zijn van de jeugd – was 

mijn jeugd goed of slecht – en welke invloed dit had op de rest van het leven.
1190

 In de 

ontwikkeling van het zelfbewustzijn, in de jeugd, proberen autobiografen de wortels van hun 

karakter te vinden.
1191

 Specifiek voor de jeugdherinneringen van kindoverlevenden is dat 

velen de neiging hebben de eigen jeugd van voor de oorlog te idealiseren, terwijl men 

opgroeide in een periode die toch niet ideaal kan worden genoemd.
1192

 Röling schrijft hoe één 

auteur als titel voor haar jeugdherinneringen de dichtregel van Edgar du Perron ‘We leven het 

zaligst in ons verst verleden’ gebruikt. ‘Dat “verst verleden” is natuurlijk onaantastbaar voor 

iemand wier kindertijd afgesloten werd met een oorlog waarin ouders en familie werden 

omgebracht’, concludeert Röling.
1193

  

Toch leidt dit idee van een ‘verloren paradijs’ meestal niet tot de conclusie van een in 

alle opzichten ongelukkig leven geleid te hebben. Suzanne Mehler-Whitely schrijft 

uiteindelijk een goed leven te hebben opgebouwd, en ook Harry Fields en Fred Schwarz 

hebben de gebeurtenissen die hun jeugd zo ernstig bepaalden een plek kunnen geven. Veel 

van de memoires werden geschreven voor kinderen en kleinkinderen, een opdracht aan de 

volgende generaties, ten teken dat het de nazi’s niet was gelukt hen uit te roeien. Foto’s van 

de auteur omringd door de familie illustreren hoe ver men ondanks alles is gekomen. Zelfs 

titels van memoires refereren geregeld aan die nieuwe familie waaraan auteurs veel steun 

hebben ontleend; kinderen hielpen geregeld met schrijven en publiceren. Voor velen van de 
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kindoverlevenden bleek het dus toch mogelijk om na een als verloren ervaren jeugd een min 

of meer bevredigend leven te leiden, alle ellende in en na de oorlog ten spijt.
1194
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Hoofdstuk 5: ‘De krankzinnigheid ten top gevoerd’: kampingezetenen 

over daders en omstanders 

 

5.1. DADERS, OMSTANDERS EN SLACHTOFFERS 

Op 17 april 1945 begint de vijf dagen daarvoor bevrijde Sally Meijer een verslag over zijn 

verblijf in Westerbork. Hij is nog vol van de emoties. ‘Het geluksgevoel eindelijk werkelijk 

uit de handen der Moffen te zijn’ is ‘onbeschrijflijk.’
1195

 Een pagina later probeert hij voor 

zijn lezers – zijn kinderen – het wezen van het doorgangskamp te doorgronden. ‘En onze 

gedachten zullen dan vaak vertoeven bij dit met tranen gedrenkte stukje grond, waar 

weliswaar nimmer iemand werd mishandeld, maar waar vele tienduizenden dagelijks in 

angstige spanning hebben verkeerd tot ook voor hen het tragische ogenblik was aangebroken 

om de reis naar het Oosten te moeten aanvaarden.’ Sally spreekt vervolgens de vurige hoop 

uit dat ‘velen mogen terugkeren.’
1196

  

Westerbork was een kamp waar men over het algemeen niet werd geslagen, waar, zo 

leek het haast, niet Duitsers, maar bovenal joden de dienst uitmaakten, en waar bovendien nog 

volop contact was met de (plaatselijke) bevolking. Tezelfdertijd werd men er wel zonder 

pardon opgesloten en verliet men in goederenwagons het eigen land om – zo zou later blijken 

– in het oosten en masse te worden vermoord.  

In één van haar dagboekbrieven beschrijft Mirjam Bolle ontsteld hoe 

kampcommandant Albert Konrad Gemmeker in de zomer van 1943 middels een commissie 

een reorganisatie van het kamp voorstelde. ‘Zo komt er een café met strijkje, een bioscoop, 

een dansleraar!’ schrijft zij, overigens net nadat zij het absurde systeem van ‘lijsten van 

gesperrden’ aan haar verloofde had proberen uit te leggen. Voor haar was dit ‘de 

krankzinnigheid ten top gevoerd.’
1197

 Shmu’el Hacohen herinnert zich Westerbork niet als een 

kamp waar veel geweld werd gebruikt. Althans, niet volgens het stereotype beeld. Want ‘het 

menselijk zeer en leed is onmeetbaar, maar ik meen dat de pijn daar in Westerbork vormen 

aannam, die alles wat er op dit gebied vermeld is ver achter zich laten.’
1198

 Voor Lex van 

Weren was Westerbork draaglijk in het licht van latere kampen, maar dit betrof wel kennis 

achteraf. Anderen kunnen het heel anders hebben beleefd. ‘Die tegenstrijdigheid in verhalen 
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over kampen en gebeurtenissen die ermee verband houden, maakt het voor het grote publiek 

zo moeilijk alles te begrijpen.’
1199

 

 Deze tegenstrijdigheid maakte het niet alleen voor het grote publiek moeilijk ‘alles te 

begrijpen.’ In dit hoofdstuk staat het beeld dat slachtoffers van daders en omstanders hadden 

centraal. Hoe schreven de kampingezetenen over hun ervaringen in de oorlog? Hoe 

herinnerden zij daders en omstanders daarna, toen de onmiddellijke dreiging voorbij was, en 

de verwerking begon? Ik ga uit van de driedeling in daders, slachtoffers en omstanders, zoals 

die door Michael Marrus is geïntroduceerd en na verschijning van Raul Hilbergs 

Perpetrators, Victims, Bystanders gemeengoed is geworden.
1200

 Zoals in de inleiding 

besproken zie ook ik deze driedeling niet als statisch; het is vooral een analytisch instrument 

om de veelvormige groepen van mensen te ordenen.
1201

 In dit hoofdstuk gaat het ook om de 

beschrijvingen die de auteurs in de verschillende egodocumenten geven van wat zij onder 

daders en omstanders verstaan. Verandert het beeld van deze groepen in de loop der tijd? 

Worden dezelfde mensen in en na de oorlog als daders en omstanders gezien? Hoe schrijft 

men over de (verzets)acties die men wel of niet tegen de daders kon ondernemen? En wat kan 

hieruit over (de zelfbeelden van) de auteurs worden afgeleid? Ik begin met een reconstructie 

van de Duitse aanwezigheid in Westerbork waartegen vervolgens de beleving en herinnering 

kunnen worden afgezet. 

  

5.2. DADERS 

 

5.2.1. Duitsers in kamp Westerbork 

Vanaf 1 juli 1942 viel kamp Westerbork niet langer onder het ministerie van justitie. Het 

nieuwe Polizeiliches Durchgangslager werd onder de verantwoordelijkheid van de 

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdSD) in Den Haag gesteld.
1202

 

                                                 
1199

 Walda, Van Weren, Trompettist in Auschwitz, 33. 

1200
 Marrus, The Holocaust in History, 1987, Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders, the Jewish Catastrophe, 

1933-1945, 1992. 

1201
 Zie hoofdstuk twee ‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles op papier vast te leggen’, paragraaf 2.3.3. 

Slachtoffers, daders en omstanders, 43-50, over deze driedeling en de voor- en nadelen van het gebruik ervan in 

historisch onderzoek. 
1202

 Om precies te zijn ressorteerde het Judendurchgangslager onder IV B 4, waar ook de Zentralstelle für 

jüdische Auswanderung (het bureau waar alle Nederlandse joden geregistreerd stonden en die volgens 

aanwijzingen van IVB$ de deporatie en vrijstellingen daarvan organiseerde) in Amsterdam onder viel. Van der 

Leeuw, Giltay Veth, Het Weinreb rapport I, 117-118. 
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Kampcommandant werd SS-Sturmbannführer und Regierungsrat Dr. Erich Deppner, de 

marechaussees werden vanaf toen door de Tweede Compagnie van het SS-Wachbataillon 

Nord-West in de (buiten-)bewaking ondersteund.
1203

 Enkele hogere Sipo- en 

SDfunctionarissen, onder wie de commandant, betrokken de paar villa’s naast het kamp.
1204

 

De rest vond onderdak in een oud werkverschaffingskamp niet ver van Westerbork, het 

zogenaamde Heidelager.
1205

 

Over het precieze aantal Sipo- en SD-ers (inclusief kampleiding, exclusief het SS-

Wachbataillon) dat in Westerbork was gestationeerd bestaat tot op de dag van vandaag geen 

duidelijkheid. Historicus Frank van Riet maakt uit zijn nog lopende onderzoek naar de 

bewaking van het Durchgangslager op dat het aantal permanent aanwezige Sipo- en SD’ers 

nooit boven de vijftien heeft gelegen. Het ging hier om de kampleiding en enkele SS’ers die 

aan het front gewond waren geraakt en in het kamp werden geplaatst, waar zij onder andere 

belast waren met het verzorgen van exercities voor strafgevallen en gevangenen.
1206

 Enkele 

Duitse vrouwen deden daarnaast ondersteunend werk – secretaressewerk – op de 

administratie.
1207

 Westerbork kende naast Deppner nog twee commandanten:
 

SS-

Obersturmführer Josef Hugo Dischner volgde Deppner na enkele maanden op en werd 

vervolgens op zijn beurt afgelost door Westerborks definitieve commandant SS-

                                                 
1203

 Presser, Ondergang, tweede helft, 295, De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 689-691. 

1204
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1205
 Ibid., 701. 

1206
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verklaringen van Hendrik van Dam en A.K., Nationaal Archief (NA), Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging (CABR), 70145/BG 3024, Gemmeker, over het aantal SS’ers in Westerbork. De Jong, Koninkrijk, 

deel acht, deel twee, 700, over de onbekendheid van het precieze aantal SS’ers in Westerbork, Mulder, Abuys, 

Een gat in het prikkeldraad, 10, spreekt van enkele tientallen. Een net naoorlogs rapport over de SS’ en SD’ers 

die in Westerbork (in totaal) werkten, komt eveneens uit op enkele tientallen (ongeveer 23 namen worden 

genoemd). ‘Report regarding SS- and SD- people who worked in camp Westerbork’, 14 april 1945. NIOD, 250i, 

inv.nr. 50. Werner Stertzenbach stelde in de oorlog een lijst van in totaal ongeveer 40 namen op, waaronder ook 

bezoekende SS-functionarissen uit Amsterdam en leden van de roofbank Lippman Rosenthal. Werner 

Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 11-13. 

1207
 Frau Hassel, of Elizabeth Helena Hassel-Mullender, Gemmeker’s maitresse, wordt bijvoorbeeld genoemd 

door Presser, Ondergang, tweede helft, 331-332 en de Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 699. Vergelijk 

‘Report regarding SS- and SD- people who worked in camp Westerbork’, 14 april 1945, NIOD, 250i, inv.nr. 50. 

Verder paragraaf 5.2.4. Frau Hassel en Fräulein Slottke. 
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Obersturmführer Alfred Konrad Gemmeker, die op 12 oktober 1942 naar het kamp kwam.
1208

 

Af en toe kwamen hooggeplaatste Sipo- en SD-functionarissen uit Den Haag en Amsterdam 

naar het kamp, zoals Ferdinand aus der Fünten van de Zentralstelle für Jüdische 

Auswanderung, ter controle, maar soms, getuige het beruchte Julfest en de revues, ook om 

zich te vermaken. Verschillende ondergeschikten van het Duitse bezettingsbestuur werden 

naar Westerbork gestuurd, zoals Gertrud Slottke vanwege haar rol bij de registratie voor de 

uitwisselingstransporten naar Bergen Belsen.
1209

 Op de Kommandantur, buiten het 

prikkeldraad tegenover de villa van de kampcommandant, werd het dagelijkse – meest 

administratieve – werk verricht. De Duitse leiding vertoonde zich niet vaak in het kamp, dat 

immers gedwongen werd geleid door joden zelf; het vaakst vertoonde men zich nog bij het 

transport.
1210

 

 Het SS-Wachbataillon – 70 à 80 man sterk – vertrok echter in maart 1943 naar Den 

Haag, waarna de marechaussees de taken daarvan in de (buiten)bewaking overnamen.
1211

 

Prikkeldraad, een gracht, afsluiting van de barakken ’s nachts, vooral ook dreiging met 

transport bij ontvluchting en de aanwezigheid van marechaussees (in juli 1942 ging de 

eenheid van 15 naar 35 manschappen) werden voldoende geacht te zijn.
1212

 Deze in paragraaf 
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 Presser, Ondergang, tweede helft,, 326-327, De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 691. Inspecteur 
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1209
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3.1 te bespreken bewakingsdienst – ondersteund in het kamp zelf door de joodse ordedienst 

(OD) – werd op haar beurt in de zomer van 1944 vervangen door een Politiebataljon uit 

Amsterdam, de zogenaamde Schalkhaarders.
1213

 Eind 1944 kwam er opnieuw Duitse 

bewaking toen het bataljon werd vervangen door een eenheid van de Duitse grenspolitie: een 

Zollgrenzschutz Fortbildungskompanie, die tot 10 april 1945 in Westerbork bleef.
1214

 In die 

laatste periode van het kamp kwamen vaker SD’ers en leden van andere Duits-militaire en 

ambtelijke diensten naar het kamp, maar zij hielden zich niet bezig met interne zaken, noch 

met de bewaking van het kamp. De begeleiding van transporten naar Westerbork vond soms 

plaats door de Ordnungspolizei, meestal werden de transporten door Nederlandse politie en 

marechaussees bewaakt. De vertrekkende transporten werden altijd begeleid en bewaakt door 

de Grünen, zoals de Ordnungspolizei wel werd genoemd vanwege het groene uniform.
1215

 

 Hoe traden deze kampcommandanten en andere Duitsers in Westerbork op? De enkele 

tientallen aanwezige Duitsers waren weinig zichtbaar te midden van de duizenden 

kampingezetenen. En hoewel soms met harde hand bij transporten, strafexercities en in 

willekeurige incidenten werd opgetreden, was het gebruik van geweld (relatief) zeldzaam. De 

Jong beschrijft een ‘incident’ waarbij een SS’er tijdens één van de eerste transporten een jood 
                                                                                                                                                         
(afdelings)commandant, waren zestig marechaussees met de bewaking belast, NA, Ministerie van Justitie, 

DGvP, 474. 

1213
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1214
 Bial, dagboekaantekening van 19 september 1944, HCKW, DO 340, inv.nr. 4513. Het rommelde al langer en 

er was sprake van verzet in het bataljon, wat samenhing met het naderende einde van de oorlog. Hans Bial 

schrijft op 19 september in zijn dagboek dat er op dat moment waarschijnlijk negen zijn gevlucht. ‘Ostuf fährt 

mit ein paar Mann ins Heidelager und erklärt der Belegschaft 12 Minuten vor 8, dass sie sich bis 8 zu 

entscheiden hätte, ob sie in die Deutsche Ordnungspolizei eintreten und den Eid auf den Führer leisten wolle. 

Das tun 12 Mann, alle anderen werden entwaffnet und kurz darauf auf plötzlich erschienenen Autobussen 

angeblich nach Assen gebracht. Nachts sollen 37 S.D.’er angekommen sein, vormittags sehe ich in einem 

Polizei-Lastauto weitere kommen.’ Voor vertrek zie Aad van As, eerste stuk ‘Dagboek’, ‘Besluit 9 september 
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doodschoot.
1216

 In deze eerste periode, en met name onder Dischners leiding, werd het meest 

hardhandig opgetreden.
1217

 Eén van de redenen voor de vervanging van Dischner door 

Gemmeker betrof juist het te hardhandig optreden tijdens de 3-oktober transporten dat voor 

enorme chaos in het kamp zorgde. Gemmeker zou expliciet zijn opgedragen om de 

transporten zo rustig mogelijk te doen verlopen.
1218

 Een belangrijk afschrikmiddel was 

plaatsing in de s-barak bij verzet. Een andere strafmaatregel hield in dat voor iedere ontsnapte 

persoon 10 anderen op transport werden gesteld. Fysiek geweld was hierdoor bijna niet 

nodig.
1219

 Deze strafmaatregelen zijn natuurlijk wel als psychologisch geweld te beschouwen, 

iets dat, zoals zal blijken, zeker niet minder zwaar was dan fysiek geweld. Hoe wordt over de 

Duitsers in Westerbork geschreven? 

 

5.2.2. Een ‘goed’ kamp 

 ‘Wij beschouwen het hier als een groot concentratiekamp zonder slaag’, schrijft Dien Levie 

aan familie, een paar maanden nadat zij, haar man en zoontje in Westerbork waren 

geïnterneerd.
1220

 ‘Echter ieder die zich in Westerbork behoorlijk gedraagt, heeft geen reden 

meer voor persoonlijke angst’, meent ook Willem Willing in zijn dagboek.
1221

 ‘In het 

algemeen’ was de behandeling ‘behoorlijk’, schrijft Josef Weisz in 1945, terwijl Rob Cohen 
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zich zestig jaar later herinnert: ‘Westerbork was een goed kamp, dat men gemakkelijk kon 

overleven.’
1222

  

‘Hoe kwam het dat Westerbork zulk een betrekkelijk ‘goed’ kamp was?’ vraagt Hans 

Ottenstein zich af.
1223

 Ottenstein gebruikte de aanhalingstekens niet zonder reden. Misschien 

vormen deze aanhalingstekens wel de crux van wat in de volgende pagina’s over de beleving 

van en herinnering aan daders beschreven zal worden. Westerbork was ‘goed’ en niet ‘goed’ 

tegelijk. In Westerbork zag je de daders niet vaak en werd weinig geweld gebruikt, maar 

tegelijkertijd werd je wel iedere dag geconfronteerd met wat de daders jou en je naasten 

aandeden; namelijk de slechte omstandigheden waarin je moest leven, en vooral het 

gedwongen transport naar een plek waarvan niemand wist wat er zou gebeuren. Het 

‘positieve’ oordeel van deze auteurs is een relatief oordeel. 

 In brieven en dagboeken is de ‘behoorlijke’ behandeling in eerste instantie vooral een 

opluchting; men had erger verwacht, niet in de laatste plaats vanwege de vreselijke berichten 

uit Mauthausen, waar een paar honderd joden die na de Februaristaking als vergeldingsactie 

waren opgepakt, het er niet levend vanaf hadden gebracht.
1224

 Een ‘goede’ behandeling gaf 

bovendien hoop op uitstel van transport, misschien zelfs wel afstel, en aan die hoop kon men 

zich vastklampen. In memoires wordt de ‘correcte’ behandeling – in de woorden van Lex van 

Weren
1225

 – in Westerbork vaak vergeleken met de situatie in andere kampen, waarvan er niet 

één minder erg was dan het doorgangskamp op de Drentse hei. Rebecca Brommet schrijft 
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vlak na de oorlog hoe ze wilde dat ze daar de hele oorlog had doorgebracht, terwijl Jetta 

Leget-Lezer schrijft ‘we mopperden en vonden natuurlijk alles even beroerd, maar wat ik in 

Polen en Duitsland meemaakte, deed me Westerbork als een paradijs zien.’
1226

 

 Dien Levie noemde Westerbork een concentratiekamp zonder slaag, tegelijkertijd 

hebben haar brieven een zeer angstige ondertoon, die zij soms expliciet maakt: ‘Ik [kan EM] 

alles nog niet begrijpen, het is net een boze droom.’ Telkens uit ze de hoop ‘dat we nog hier 

blijven.’
1227

 Gabriel Italie schrijft in zijn dagboek hoe er weliswaar geen speciale kwellingen 

waren in het kamp, ‘maar dat weegt allemaal niet op tegen de narigheid’, waarna hij het 

gebrek aan privacy, de lange werktijden, de vuiligheid, en natuurlijk de angst voor het 

transport aanhaalt.
1228

 Bob Cahen beschouwde zijn brief als een expliciete waarschuwing aan 

diegenen die nog niet opgepakt waren, terwijl Etty Hillesums bekende indringende 

transportbeschrijving een ondergronds leven leidde.
1229

  

Transporten staan centraal in de egodocumenten. Vaak beschrijven auteurs, naast het 

eigen transport, transporten die erger waren dan ‘gewoon.’ ‘Then came the atrocious and 

gruesome deportation of the inmates of the Apeldoornsche Bosch, the world’s largest Jewish 

insane asylum’, schrijft Herbert Kruskal in zijn naoorlogse verslag.
1230

 Fred Schwarz noemt 
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het bekende ‘ziekenhuistransport’ van 8 februari 1944, toen honderden zieken plots hun 

bescherming kwijtraakten en op transport werden gesteld, ‘een zwarte dag in de geschiedenis 

van Westerbork.’
1231

 Kindertransporten worden eveneens vaker beschreven, zoals door Clara 

Asscher-Pinkhof die zich herinnert hoe zij als oppasser in het weeshuis kindertjes 

‘transportklaar’ moest maken.
1232

 Paul Siegel beschrijft hoe op 7 juni 1943 ‘een uitzonderlijk 

tragische groep van moeders met hun kinderen’ in Westerbork arriveerde; het betrof een 

onverwacht transport uit Vught waarvan de vrouwen zonder hun mannen waren 

weggevoerd.
1233

 Geweld en inhumane incidenten bij deze en andere transporten worden 

regelmatig vermeld. ‘So was the “humane” approach of the Nazis in handling the deportation 

to the destruction camps!’ schrijft Philip Dwinger. Deze uitspraak volgt nadat hij had 

beschreven hoe een moeder na de geboorte van de baby alsnog op transport werd gestuurd.
1234

 

Eline Hoekstra-Dresden beschrijft hoe een man die recht voor zijn vrouw dood neerviel, niet 

verhinderen kon dat de vrouw gewoon de wagon werd ingeschopt.
1235

 Mirjam Bolle beschrijft 

een soortgelijk geval van een vrouw die een miskraam kreeg, terwijl haar man weg moest; ze 

koos ervoor met hem mee te gaan.
1236

  

                                                                                                                                                         
zouden wel anders spreken, wanneer zij uit Westerbork vertrekkende transporten van zieken- en bejaarden, of 

het zwakzinnigen gesticht “Het Apeldoornse Bos”, hadden gezien.’ Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 

6469,19. 

1231
 Schwarz, Treinen op dood spoor, 163. Zie ook Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 

509, 19, ziekenhuistransport, ‘Bed-stricken, crippled, feverish invalids were shuffled off to the cattle cars’, 

Polak, Soep, Tussen de barakken, 99, over dit transport, waaruit Ina die ziek was ternauwernood kon werden 

gered, Mechanicus, In dépôt, 273-274, aantekening van 8 februari 1944. 

1232
 Pinkhof, Danseres zonder benen, 198-199. 

1233
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 111. Zie ook Van de Bergh, Kroonprins van Mandelstein, 112, waar 

hij dit transport uitgebreid beschrijft als voorbeeld van wat de Duitsers de joden aandeden, en 

Sterk/Stertzenbach, ‘Die Zustände in Lager Westerbork’, HCKW, RA 1707, 6, over dit transport. Vergelijk ook 

Buchsbaum, Fotograaf zonder camera, 62, over een binnenkomend transport met geestelijk gehandicapte 

kinderen. 

1234
 Philip Dwinger, ‘I remember’, HCKW, DO 943, inv.nr. 9056, 62. 

1235
 Hoekstra-Dresden, Wishing upon a Star, 64-67. 

1236
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 172, dagboekaantekening van 2 september 1943. Vergelijk Bloch, ‘Momenten’, 

HCKW, DO 190, inv.nr. 3270, 16, over hoe zijn zeven maanden zwangere vrouw mee moest, 

Sterk/Stertzenbach, ‘Die Zustände’, HCKW, RA 1707, 1-2, over een 10-jarige jongen met tuberculose die met 

zijn ouders meeging, maar onderweg stierf en naar buiten werd gegooid. Zijn lijk werd later gevonden. 

Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469,19 over mensen de trein in duwen en sleuren. 
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De ‘positieve’ oordelen worden meestal direct gevolgd door uitspraken over wat er 

wél erg was aan Westerbork, allereerst het transport, maar ook het mensonwaardige 

barakkenleven, de strijd om het bestaan en de corruptie in het kamp. Wanneer een anonieme 

man in de oorlog schrijft dat bepaalde straffen tot de uitzonderingen behoorden, laat hij daar 

meteen op volgen: ‘Veel veel erger was, zooals reeds gezegd, de eeuwige angst voor 

deportatie.’
1237

 ‘Niemand van deze mensen op weg naar de beestenwagens, die hen direct naar 

de crematoria zouden rijden, heeft kunnen begrijpen, dat het Duits sadisme zo ver zou gaan’, 

schrijft S. van den Bergh.
1238

 Acties van Duitsers in het kamp worden snel tot acties van alle 

Duitsers gemaakt. 

Voor de auteurs was misschien nog wel het ergste van de behandeling van de Duitsers 

de continue misleiding die zij toepasten om zo makkelijker de medewerking van de 

slachtoffers te krijgen. Wat hen precies stond te wachten in de kampen in het oosten was 

weliswaar onzeker, maar de vele misleidende beloften van de Duitsers baarden grote onrust 

en zorgen. ‘Ik vertrouw zulke verklaringen nooit, ook niet al zou de Duitse zegsman te goeder 

trouw zijn’, schrijft Gabriel Italie in zijn dagboek. Hij had net gehoord dat de groep 

Barnevelders, waartoe hij zelf behoorde, tot februari of maart van het volgende jaar (1944) 

veilig zou zijn.
1239

 En Philip Mechanicus schrijft over het eerder genoemde transport van de 

van hun mannen gescheiden vrouwen uit Vught: ‘Het wantrouwen overheerste bij menigeen 

de geestdrift; men had in de praktijk de waarde van het woord van de Duitser leren 

kennen.’
1240

 Na de oorlog geeft de kennis van wat er werkelijk in Polen gebeurde de 

misleiding van de Duitsers een extra misdadige dimensie. ‘Ze misleidden ons met het 

onschuldig klinkende woord Arbeitseinsatz en bij velen met succes’, herinnert Elie Cohen 

                                                 
1237

 ‘Bericht betreffende kamp Westerbork’, HCKW, DO 471, inv.nr. 5621-1, dat het om een man gaat, wordt 

duidelijk wanneer hij schrijft ‘mijn vrouw’, 3. Vergelijk anoniem egodocument van joodse man uit Rotterdam, 

NIOD, 250i, 493, XII, die vertelt over de wederwaardigheden van enkele joodse mannen in Westerbork. ‘Was de 

behandeling naar het lichaam gerekend niet slecht, geestelijk werden hier rake en zware klappen uitgedeeld, 

zoodanig zelfs dat een lichamelijke mishandeling er voor onder deed.’ Verder Taubes, The Persecution of Jews 

in Holland 1940-1944’, NIOD, 250i, inv.nr. 514, 28, ‘Life in Westerbork was bearable except for the transports’, 

Hanemann-Kelemen, ‘Amsterdam’, NIOD, 250d, inv.nr. 571, 9, ‘Das Leben wäre auszuhalten. Nur die 

Transporte, die jeden Dienstag nach Polen gehen, furchtbar’, Vromen-Snapper, herinneringen, NIOD, 250i, 

inv.nr. 515, 7, ‘Ware niet het feit van de wekelijkse transporten geweest, dan zou het in Westerbork wel uit te 

houden geweest zijn.’ 

1238
 Van den Bergh, Deportaties, 26. 

1239
 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 417, dagboekaantekening van 19 oktober 1943. 

1240
 Mechanicus, In dépôt, 33, dagboekaantekening van 8 juni 1943. 
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zich.
1241

 Werner Bloch schrijft over de ‘trucs en smoesjes’ die de Duitsers gebruikten, 

Jehudith Ilan-Onderwijzer over de ‘illusie’ die de Duitsers de joden gaven dat het wel mee 

zou vallen in Nederland.
1242

 Jozef Borensztajn schrijft hoe alles volgens een systeem verliep: 

‘dat van de systematische misleiding. (…) Iedereen werd om de tuin geleid met geen ander 

oogmerk dan alle joden weg te voeren naar Auschwitz.’
1243

  

Meerdere auteurs schrijven over het (vooropgezette) plan van misleiding dat de 

Duitsers hanteerden in hun vervolging van de joden. Shmu’el Hacohen heeft het over een 

‘opzettelijk schimmenspel’ en E. Stoppelman noemt de Duitse belofte ‘in gezinsverband’ op 

transport te gaan ‘een van de vele beloften die de Duitsers gegeven hebben, met vooropgezet 

doel om ze niet te houden.’
1244

 Deze misleiding ging hand in hand met een strategie waarin de 

joden tegen elkaar uitgespeeld werden – het geven van voorrechten aan één groep boven de 

ander –, welke zelfs zo ver ging dat joden elkaar de trein in moesten helpen. ‘Aldus hebben 

Duitsers de Duitse Joden in zekere zin aan zich gebonden, spelen zij deze uit tegen de 

Nederlandse Joden’, noteert Philip Mechanicus in zijn dagboek. Deze kwestie raakt aan het 

hart van de problemen die er bestonden tussen de Duits-joodse Alte Kampinsassen en de 

Nederlands-joodse nieuwkomers die in het volgende hoofdstuk centraal staan.
1245

 Werner 

Stertzenbach beschrijft vlak na de oorlog ‘het ‘geraffineerde systeem’, waarin Duitsers 

delegeerden en ‘de een tot slaaf de ander tot slavendrijver’ maakte.
1246

 Hans Ottenstein noemt 

dit systeem ‘diabolisch’ en beschrijft hoe het in alle kampen door de Duitsers werd 

                                                 
1241

 Cohen, Beelden uit de nacht, 22. 

1242
 Ilan-Onderwijzer, Hun beeld staat mij bestendig voor ogen, 11, Bloch, ‘Momenten’, HCKW, DO 190, 

inv.nr. 3270, 17, Bloch, Confrontatie met het Noodlot, 49, waar hij één van deze trucs beschrijft; het verplicht 

schrijven van kaarten in de trein om familieleden thuis het idee te geven dat alles goed was. 

1243
 Borensztajn, Dagboek, 37. Zie ook voor ‘misleiding’ van Duitsers onder andere: Hanemann-Kelemen, 

Westerbork II, NIOD, 250d, inv.nr. 571, 13, ‘So sind alle Deutsche Versprechen’, Stoppelman, ‘De dood 

ontsnapt’, NIOD, 250d, inv.nr. 872, 2. 

1244
 Hacohen, Zwijgende Stenen, 224, Stoppelman, ‘De dood ontsnapt’, NIOD, 250d, inv.nr. 872, 2. Werner 

Löwenhardt schrijft hoe zelfs de begeleidende Duitse Ordnungspoliezei niet wist waar de trein naartoe ging, 

alles was onderdeel van de ‘enorme organisatie.’ ‘Het was tot in de kleinste details georganiseerd en er is 

niemand van die lijn afgeweken, niemand.’ Löwenhardt, Ik houd niet van reizen, 77. 

1245
 Mechanicus, In dépôt, 28, dagboekaantekening van 3 juni 1943. 

1246
 Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 1. 
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gehanteerd, Shmu’el Hacohen schrijft hoe de hiërarchie in het kamp eigenlijk de ‘hiërarchie 

van het kwaad’ diende.
1247

  

Ten slotte, maar niet minder belangrijk, deze – systematische – misleiding en het tegen 

elkaar uitspelen van de kampingezetenen vonden plaats terwijl niemand precies wist wat er 

gebeurde met al die duizenden mensen die op Arbeitseinsatz naar Polen gingen, zoals veel 

auteurs benadrukken. ‘Wat Auschwitz nu precies is en wat daar gebeurt, weet niemand’, 

schrijft Jozef Borensztajn vlak na de oorlog. ‘Wat kan er nu erger zijn dan het leven in 

Westerbork?’ voegt hij expres dubbelzinnig toe.
1248

 ‘Waarheen wij gingen, wisten wij niet’, 

schrijft Rebecca Brommet in een brief aan familie vlak na de oorlog.
1249

 ‘Maar er was in 

Westerbork niemand, die ook maar een idee had wat ons te wachten stond. Anders was ik er 

zeker tussenuit gepiept’, schrijft Rob Cohen zestig jaar later.
1250

  

                                                 
1247

 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 94a, Hacohen, Zwijgende Stenen, 226. Zie over dit 

systeem van misleiding en verdeel en heers ook: Hacohen, Zwijgende stenen, 236, ‘het was een tragedie die de 

Duitsers exploiteerden’ (verdeel en heers), Ilan-Onderwijzer, Hun beeld staat mij bestendig voor ogen, 11, 

‘systematische verwijdering van joden uit de samenleving’, Hoekstra-Dresden, Wishing upon a Star, 32, ‘The 

German record-keepers were very systematic and precise’, 38, ‘The timing of these order, (…), was shrewdly 

planned. (…) This method of gradual deprivation was designed to make us realize that we could do without 

material objects and that our highest priority was life itself’, 52, ‘But not one of us suspected that massive, 

systematized, industrialized murder was in store.’ 

1248
 Borensztajn, Dagboek, 17. 

1249
 Van Liempt, Frieda, 54. 

1250
 Cohen, Niet klein gekregen, 107. ‘Kennis’ en ‘weten’ (de aanhalingstekens gebruik ik om aan te geven hoe 

multi-interpretabel de kennis was) zijn twee lastige begrippen, waarover flink discussie is in de 

geschiedschrijving over de jodenvervolging. In het recente debat rondom Bart van der Booms Wij wisten van 

niets is het één van de centrale onderwerpen, zowel de kennis van niet-joden, als van joden. (Zie ook hoofdstuk 

twee ‘‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles op papier vast te leggen’, paragraaf 2.3.3. Slachtoffers, daders en 

omstanders, 46-47, voetnoot 127). Volgens Van Der Boom hadden haast alle joden en niet-joden geen 

definitieve kennis over wat er in het oosten gebeurde. Nederlanders stonden daarom nog niet onverschillig 

tegenover het lot van hun joodse landgenoten. Van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’, Gewone 

Nederlanders en de Holocaust, vooral hoofdstuk 11 ‘Kennis, Gewusst?’, 367-387. Veel opmerkingen in brieven 

en dagboeken van zowel joden als niet-joden over wat de Nederlandse joden te wachten stond zijn echter lastig 

te intepreteren, tegenstrijdige opmerkingen staan vaak naast elkaar. Gans en Ensel bespreken de multi-

interpretabele uitspraken die Etty Hillesum deed over wat haar en anderen te wachten stond. Gans, Ensel, ‘Wij 

weten iets van hun lot. Nivellering in de geschiedenis’, Groene Amsterdammer, 12 december 2012. ‘Ongeloof, 

angst en bezwering’ komen alle drie in Hillesums teksten voor. Onzekerheid over het lot voerde ook de 

boventoon in de dagboeken en brieven van de joodse auteurs in dit onderzoek, ‘kennis’ werd verdrongen of 

ontkend. Overigens zullen (Duitse) joden in belangrijke functies wel degelijk veel meer weet hebben gehad over 
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Misleiding op allerlei niveaus – van Arbeitseinsatz tot de belofte in gezinsverband te 

gaan, van ‘behoorlijke’ behandeling in het kamp en Duitsers die weinig zichtbaar waren tot 

het tegen elkaar uitspelen van de kampingezetenen – maakte dat Westerbork en haar daders 

moeilijk onder één noemer waren te vatten. Volgens Vlaams historicus Gie van den Berghe 

geeft de nadruk van veel auteurs op het planmatige van de vervolging aan hoezeer de 

(voormalig) kampingezetenen probeerden duiding te geven aan wat hen was aangedaan. In 

zijn onderzoek naar (voornamelijk) Belgische egodocumenten geschreven in en over de 

kampen, schrijft hij over de belangrijke rol van wat hij ‘de komplotfilosofie’ noemt.
1251

 

Auteurs zouden een beeld willen creëren ‘waarin de ‘ware aard’ van ‘het kamp’ wordt 

onthuld, waarin ‘het systeem’ ontmaskerd wordt.’
1252

 Alles wat zich afspeelde, was volgens 

de auteurs van tevoren door de nazi’s bedacht, ‘gevolg van een alomvattend machiavellistisch 

systeem.’
1253

 Deze voorstelling van zaken verklaart volgens Van den Berghe deels waarom er 

in maar weinig van de egodocumenten naar redenen wordt gezocht voor het handelen van de 

daders.
1254

 Uitvinding en uitvoering van het plan veronderstelden een ‘ongelooflijke 

                                                                                                                                                         
waar de transporten in eindigden. Maar ook dan speelden verdringing en ontkenning een belangrijke rol, zeker 

omdat deze mensen hun werk bij de transporten moesten blijven uitvoeren. Het gaat hier ook niet om precisie - 

wie wist exact wat - maar om de functie die het niet (zeker) weten waar de transporten eindigden heeft in het 

discours over Westerbork. Nadruk op onwetendheid over het doel van de transporten in vroege memoires: 

Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 509, 9-10, Hakkert, Het moordhol Bergen-Belsen, 

11, Borensztajn, Dagboek, 17, Leget-Lezer, ‘Verhaal Netty’, HCKW, DO 828, inv.nr. 8596-01, 1. In late 

memoires: Andriesse, Aan een zijden draad, 19, Cohen, Beelden uit de nacht, 19, Durlacher, Quarantaine, 23, 

Strepen aan de hemel, 12 (over zijn eigen onwetendheid in de oorlog), Doery-Hartz, herinneringen, HCKW, RA 

1063, 16, en 35-36. Enkele auteurs die menen dat men wel wist welk de doel de transporten hadden: Taubes, 

‘The Persecution of Jews in Holland 1940-1944’, NIOD, 250i, inv.nr. 514, 14, Valk, dagboekfragment van 6 

september 1975, HCKW, DO 273, inv.nr. 3589-32, Bloch, ‘Momenten’, HCKW, DO 190, inv.nr. 3270, 16, 

Valk, ‘Concentratiekampkind’, NIOD, 244, inv.nr. 1383, 35, 37. Soms spreekt men over ‘voorvoelen’ of een 

‘begrijpen’ zonder het precies te weten, zoals Magid, Ontsnapping uit Westerbork, 33 en de zusjes Auerbach-

Polak, e.a, Bewogen stilte, 25. 

1251
 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazikampen en 

buitenstanders, o.a. 246-256. 

1252
 Ibid., 231. 

1253
 Ibid., 246, en 247: ‘Ware het niet dat het begrip aanleiding zou kunnen geven tot misverstanden, dan zou ik 

de voorkeur geven aan ‘diabolisch komplot.’ Diabolisch (of ‘satanisch’) omdat de perfectie waarmee alles werd 

uitgedacht in feite metafysische, de mens te boven gaande krachten vereist en vooronderstelt.’ 

1254
 Ook Siertsema schrijft dat er weinig naar verklaringen wordt gezocht. Zie Siertsema, Uit de diepten, 573-

574. In joodse memoires wordt echter ook naar verklaringen gezocht, 329. Voorbeelden hiervan, in dit 

onderzoek, zijn Elie Cohen en Robert Cohen. 
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monsterachtigheid’ bij de planners die daarmee hun menselijkheid verloren. Zelfs chaos en 

ongerijmdheden – ‘correcte’ behandeling, weinig geweld, toekennen van privileges aan 

gevangenen – werden als onderdeel van het ‘komplot’ gezien, iets dat het volgens Van den 

Berghe voor auteurs makkelijker maakte deze ongerijmdheden een plek te geven.
1255

 Tegelijk 

worden excessen van daders, het ‘diabolische’ van de dader, in het ‘komplot’ benadrukt.
1256

 

Alles werd gedaan om de gevangenen te misleiden, ‘te verhinderen dat ze het ‘spel’ 

doorkregen dat met hen werd gespeeld’, aldus van den Berghe.
1257

  

Op het eerste gezicht lijkt de wijze waarop sommige auteurs in dit onderzoek schrijven 

over systematische misleiding en een vooropgezet plan Van den Berghe’s these te 

ondersteunen. Maar de term ‘komplot’ suggereert heel wat meer bewuste doelmatigheid dan 

uit de woorden die de auteurs van Westerbork hanteren valt op te maken. Sowieso is de term 

‘komplot’ weinig waardevrij. Door dit woord te gebruiken wordt het voor de lezer lastig om 

de misleiding en vervolging die wel degelijk georganiseerd plaatsvonden, als waar te blijven 

beschouwen. Komplottheorieën zijn over het algemeen theorieën die nooit helemaal serieus 

worden genomen. Maar hoewel historici over het algemeen stellen dat de vervolging als plan 

zich vooral ad hoc ontwikkelde, was dit plan in de oorlog wel degelijk duidelijk aanwezig.
1258
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 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 249, ‘Achter de ogenschijnlijke chaos en het gebrek aan 

organisatie ging een minutieus uitgekiend demoraliserings- en ontmenselijkingsprogram schuil’, en 253, waar hij 

beschrijft hoe men minder negatieve ervaringen vanuit de komplotfilosofie probeert te verklaren. 

1256
 Ibid., 408. 

1257
 Ibid., 253. 

1258
 De geschiedschrijving over de origines van de Holocaust werd lang beheerst door de ‘intentionalisten’ aan de 

ene kant, die de nadruk legden op Hitler en de drijvende kracht van zijn ideologie, en ‘functionalisten’ aan de 

andere kant, die juist het belang van de structuur en instituties van Het Derde Rijk onderstreepten en de 

Endlösung vooral als een cumulatieve radicalisering beschreven. Christopher Browning, The Path to Genocide: 

Essays on Launching the Final Solution, (Cambridge: Cambridge University Press 1992) 3-5, 86. Tim Mason 

introduceerde deze termen in de vroege jaren tachtig. Timothy Mason, ‘Intention and Explanation. A Current 

Controversy about the Interpretation of National Socialism’, in: G. Hirschfeld, L. Kettenacker, (red.), Der 

‘Führerstaat’. Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches, (Stuttgart/Klett-Cotta: 

1981) 23-40. Zie ook Houwink ten Cate, The Enlargement of the Circle of Perpetrators of the Holocaust, 51-52. 

In de vroege jaren negentig bekritiseerde onder andere Christopher Browning de onnodige polarisering 

veroorzaakt door deze twee zienswijzen. Browning, The Path to Genocide, 5-7, 86-121. Browning beschouwt 

Hitler wel degelijk als centraal in de Endlösung, maar stelt dat de besluitvorming niet zo rigide geprogrammeerd 

was met maar één mogelijke uitkomst. Saul Friedländer legt in zijn recente geschiedenis van de jodenvervolging 

opieuw meer nadruk op de centrale rol van de anti-Semitische ideologie als drijfkracht achter het Nazi-beleid. 

Vernieuwend is hoe hij de belangrijke bredere context van de sociale geschiedenis van de joden, de Duitse 
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Toch legt Van den Berghe in de vergelijking van tientallen egodocumenten waarin telkens via 

dezelfde thema’s over daders wordt geschreven als in egodocumenten over Westerbork, 

misschien wel iets bloot dat raakt aan de kern van de beleving van de daders: dat het bijna 

onmogelijk was om wat er in Westerbork gebeurde te duiden. Voor die ongrijpbaarheid staan 

de daders met hun dubbelzinnige optreden symbool. 

Westerbork was onpeilbaar. In Westerbork gedroegen daders zich niet als ‘gewone’ 

daders, i.e. zij gebruikten geen fysiek geweld zoals in andere kampen en gedroegen zich 

‘correct’. Zelfs het psychisch geweld dat in Westerbork werd uitgeoefend was, in eerste 

instantie, minder zichtbaar. Wat de zaken nog meer compliceerde, was dat de praktische 

uitvoering van de transporten, de hele organisatie van het kamp, gedwongen, in de handen van 

de kampingezetenen zelf lag. Auteurs zien daarnaast de joodse Dienstleiter als medeplichtig 

aan de tragedie en zetten het ‘beleefde’ en ‘correcte’ optreden van de Duitsers nogal eens 

tegenover het in hun ogen veel minder correcte gedrag van deze prominente joden.
1259

 

Auteurs benadrukken hoe in Westerbork alles erop was gericht te ontkennen wat er eigenlijk 

gebeurde; de abnormale normaliteit was daar onderdeel van.
1260

  

Het ongemakkelijke naast elkaar bestaan van een ‘correcte’ behandeling en 

mensonterende transporten was voor verscheidene kampingezetenen een lastige realiteit. Het 

relatief ‘goede’ karakter van Westerbork voelde als een opluchting aan, maar zeker voor het 

bredere publiek was dit moeilijk uit te leggen. Frieda Menco herinnert zich hoe Westerbork 

voor haar een ‘paradijs’ was, omdat ze net een vreselijke onderduikperiode achter de rug had, 

en daarna naar Auschwitz werd gedeporteerd. Ze schrijft echter een woedende brief aan 

regisseur Jon Blair, als haar woorden in zijn documentaire Anne Frank Remembered zonder 

                                                                                                                                                         
daders en hun Europese helpers in zijn betoog betrekt. Friedländer, Nazi Germany and the Jews, deel 1 The 

Years of persecution, 1933-1939, 1997, en deel 2 The Years of Extermination, 1939-1945, 2007 , Houwink ten 

cate, The Enlargement of the Circle of Perpetrators of the Holocaust, 53-54 over Friedländer. In Westerbork 

duurde het minstens enkele maanden voor de transporten geordend en geregeld verliepen. Daarnaast werd 

Gemmeker pas aangesteld nadat Dischner en Deppner niet bleken te voldoen; ook de organisatie van de 

transporten vanuit Westerbork was dus een systeem van trial and error. Zie Meershoek, ‘Driedeling als 

dwangbuis’, 149-151, over de evenmin gestroomlijnde besluitvorming van de nazi-leiding in Nederland. 

1259
 Voor bronverwijzing zie hoofdstuk 6: ‘De menschen zijn zooals overal, van alle standen, goede en slechte 

karakters’, vooral paragraaf 6.3.3. en paragraven 6.4.1 tot en met 6.4.4.. De prominente joden krijgen soms nog 

meer ruimte in egodocumenten dan de eigenlijke daders.  

1260
 Westerbork wordt vaak als paradoxaal omschreven, met als bekendste voorbeeld de revue op dinsdagavond. 

Zie Hoofdstuk 6: ‘De menschen zijn zooals overal, van alle standen, goede en slechte karakters’, paragraaf 6.6. 

‘De’ mens in Westerbork, 408-417. 



281 
 

context worden aangehaald. Ze voelt zich, terecht, voor gek gezet, omdat het net lijkt alsof 

voor haar Westerbork helemaal niet erg is geweest. Maar ‘haar tijd in Westerbork kan alleen 

maar een verademing genoemd worden in het licht van de gruwelijke onderduiktijd ervóór en 

alle ellende die erna nog zou komen.’
1261

  

 Hoewel de Duitsers in het kamp negatief worden beschreven, is er al vanaf het begin 

vooral in de intensiteit en bandbreedte van de gevoelens een zekere schakering aanwezig. 

Opvallend is dat absolute haat weinig voorkomt. In maar een enkele brief wordt geschreven 

over haat en wraak, zoals Leon Elias Eliasar doet, die aan familie schrijft: ‘En als ik me kan 

wreken, zal ik het niet nalaten!’
1262

 Ook in een aantal naoorlogse verslagen is de haat 

tegenover de Duitsers en (vaker dan haat) de roep om vergelding aanwezig. Mirjam Blits 

voelde grote haat en spreekt de lezer hierover direct aan: ‘Haat wil ik in jullie pompen tegen 

alles wat S.S. en Nazi is. Haat tegen hen, die mij zo krankzinnig verachtten en ongelukkig 

maakten.’
1263

 Sally Meijer schrijft: ‘de namen van onze treiteraars, de Hollandse SD-er Van 

der Bek [? EM] en van den Duitse dito Reiser zullen wij niet vergeten.’
1264

 In enkele 

memoires worden heel expliciet gevoelens van haat weergegeven; de term ‘mof’ wordt vooral 

door enkele kindoverlevenden gebruikt.
1265

 Dit zegt iets over de intensiteit van de gevoelens 

in de herinnering, die wellicht bij jongere overlevenden sterker is.  

Maar evenzeer wil men juist geen haat voelen, omdat dit geen zin heeft, of omdat men 

wil proberen de toekomst positief tegemoet te treden. ‘We vrezen dat zij tot de ca. 6.000.000 

ongelukkigen behoren, die in Poolse gaskamers vernietigd zijn’, schrijft Alice van Cleeff-van 

Praag aan vrienden vlak na de oorlog. Zij vervolgt: ‘Dit zullen wij nooit kunnen wreken en 

daarvan wordt ook niemand meer levend.’
1266

 J. Leget-Lezer wil de lezer ‘overtuigen van de 
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 Cohen, Beelden uit de nacht, 187-189, waar hij onderzoekt hoe hij toen en hoe hij nu, anno 1992, tegenover 
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afschuw (niet haat) die ik heb voor de moordenaars van de concentratiekampen.’ Wat zij 

voelde ‘is duizend keer erger en niet te beschrijven.’
1267

 Zowel E. Stoppelman als Betsy 

Vromen-Snapper eindigen hun naoorlogse verslag met een blik op de toekomst.
1268

 Ellen 

Eliel-Wallach herinnert zich hoe ze na de bevrijding een gevangen genomen SS-Aufseherin 

zag zitten, maar ‘ik had geen behoefte aan wraak of revanche.’
1269

 Vaak worden geen 

expliciete woorden aan haat of wraak gewijd. Tegelijkertijd schrijven auteurs ook niet veel 

over vergeving. 

In memoires is vaker een mix van gevoelens te vinden, soms ondersteund door de 

herinnering aan een positieve uitzondering onder de Duitsers in het kamp.
1270

 Auteurs hebben 

meer kunnen nadenken over hun gevoelens ten opzichte van de Duitsers toen en nu. Harry 

Fields bijvoorbeeld erkent in een apart hoofdstuk hoe hij vlak na de oorlog alleen maar in 

termen van haat kon spreken. Gaandeweg, ondermeer door zijn werk, kwam hij weer in 

contact met Duitsers en Duitsland, hetgeen zijn kijk op zaken deed veranderen. Bovendien 

kreeg hij met een andere generatie Duitsers te maken; hij maakte zelfs Duitse vrienden. Hij 

concludeert dat zijn ambivalente gevoelens steeds verder waren afgezwakt ‘en dat voelt 

bijzonder prettig.’
1271

 Dit gebeurde niet bij iedereen. ‘De haat die ik probeer te onderdrukken, 

blijft diep in mij toch bestaan’, schrijft Bob Cahen. ‘Ik kom mijzelf soms voor als een 

hypocriet. Sprekend met twee tongen, die over vergeving praat met de niet uitgebande haat in 

’t hart.’ Hij noemt dit zijn ‘innerlijke strijd.’
1272

 Esther Captain signaleert deze ‘nieuwe 

neutraliteit en ambivalentie’ ook in de wijzen waarop over Japanners werd geschreven in 
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 Eliël-Wallach, Voor mijn kleindochters, 31. 
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 Vergelijk Siertsema, Uit de diepten, het totaalbeeld in egodocumenten is volgens haar ‘een diep zwart, 

waarin regelmatig grijze tot zelfs opvallend lichte punten oplichten, en daarmee is het beeld genuanceerder dan 

men misschien zou verwachten’, citaat 329-330, verder 337. Zij schrijft ook: ‘In de vroege memoires is er echter 

absoluut geen sprake van vergevingsgezindheid. Er worden oproepen tot berechting gedaan.’ In dagboeken is 

volgens Siertsema de beoordeling negatief, al zien ook daar auteurs positieve uitzonderingen, zij het veel minder 

dan in late memoires, 225-227. 
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inv.nr. 4771-1. 



283 
 

Indische kampmemoires.
1273

 In de laatste generatie begint men voorzichtig afstand te nemen 

van de oude termen waarin Japanners werden beschreven, maar er is nog niet iets nieuws voor 

in de plaats gekomen. Men is als het ware aan het zoeken naar een alternatief. Dit zoeken is 

ook in verscheidene memoires over Westerbork te zien. 

Er zit, kortom, veel beweging in de manier waarop de gevoelens met betrekking tot de 

Duitsers worden uitgedrukt. In het vervolg zal ik dieper ingaan op de beleving van en 

herinnering aan de verschillende groepen Duitsers die in het kamp aanwezig waren, 

respectievelijk de SS, Sipo, SD, de Ordnungspolizei, enkele vrouwelijke medewerkers en ten 

slotte de kampcommandant. 

 

5.2.3. Duitsers in en om het kamp 

In vergelijking met wat auteurs over het kampleven, de (algemene) behandeling aldaar en 

vooral de transporten schrijven, zijn de woorden die zij aan specifieke (groepen) Duitsers 

besteden karig.
1274

 Zeker in de oorlog, in brieven nog minder dan in dagboeken, wordt er 

relatief weinig over de in het kamp aanwezige Duitsers geschreven. Dit heeft zeer 

waarschijnlijk te maken met de vrijwel totale onzichtbaarheid van deze groep, die haast geen 

onderdeel leek te zijn van het dagelijkse kampleven. In brieven speelt misschien ook de angst 

voor censuur mee, maar briefschrijvers willen vooral ook belangrijkere zaken – zoals voedsel, 

uitwisselingen over gezondheid en status van transport – aan de orde stellen.
1275

 

 In brieven en dagboeken worden, zoals ik eerder beschreef, Duitsers in eerste instantie 

genoemd omdat juist opviel dat zij grotendeels afwezig waren. ‘Er is alleen een Duitse 
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 Captain, Achter het kawat, 323-324. Het beeld van Japanners kwam echter ‘slechts heel voorzichtig in 
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 Zeker in vergelijking met andere belangrijke elementen van het kampleven, onder meer het dagelijks 

barakkenleven met alle ongenoegens en ellende van dien, de Westerborkse samenleving en haar 
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115. 
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kampcommandant (niet de kwaadste, zegt men), heel enkele militairen en een klein aantal 

Nederlandse marechaussees, die wacht houden in de uitkijktorentjes, welke rondom het kamp 

staan’, schrijft Gabriel Italie in zijn dagboek.
1276

 ‘Duitsers – politie e.d. – hebben wij tot 

dusver weinig hier gezien’, schrijft ook Lehman Engelander geruststellend aan familie.
1277

 

Voor Ephraïm Bril gold dit niet. Hij kwam in de begindagen van het kamp naar Westerbork. 

In zijn dagboek beschrijft hij hoe de SS (verbaal) tekeer ging. Als een SS-officier de barak 

binnenkwam, moest de eerste die hem zag ‘Achtung’ roepen en iedereen moest in de houding 

gaan staan. Op appèl werden Bril en zijn vrienden bedreigd en beschimpt, ‘we zullen jullie 

klein krijgen’ en ‘we slaan je kop van je romp’ schreeuwden deze ‘SS-soldaten.’
1278

  

Als Duitsers in dagboeken en brieven wel beschreven worden, dan zijn ze voor de 

schrijvers bovenal een realiteit. Brief- en dagboekschrijvers waren van hen afhankelijk voor 

hun toekomst. Daarom werden hun acties angstvallig op de voet gevolgd en meestal direct 

van interpretaties voorzien. Voorvallen vormden aanleiding tot drukke speculaties.  

Zo maakte Joseph Frijda zich druk over een bezoek van ‘Duitsche officieren’ in het 

ziekenhuis waar hij lag. ‘Gistermiddag is ons ziekenhuis weer door eenige duitsche officieren 

bezocht, men beweert dat dien ten gevolge weer heel wat bedden vrij gemaakt moeten 

worden, zoodat ook ik kans loop te moeten vertrekken.’
1279

 Philip Mechanicus speculeerde 

over de Untersturmführer die in het kamp rondliep en nogal eens geweld gebruikte, maar 

plots ‘poeslief’ was, terwijl Gabriel Italie achterdochtig was over de toegenomen frequentie 

van inspecties die de kampcommandant en zijn SS-staf verrichtten.
1280

 Deze controles en 

inspecties zijn, net als de straffen die er uit voortkwamen, vaker onderwerp van bespreking in 

dagboeken. Vooral Italie verhaalt keer op keer van inspecties die in zijn barak, de 

Barneveldbarak, vaker voorkwamen dan in andere barakken. Barnevelders hadden de pech 

niet de favoriet van commandant Gemmeker te zijn.
1281

  

Men probeerde aan de ernst en frequentie van controles, exercities en andere acties af 

te lezen in welke stemming de Duitsers nu weer waren en hoe men zich het beste kon 
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gedragen. Zo schrijft Mirjam Bolle hoe het werk in de buitendienst in een rustig tempo 

verliep, ‘maar als de Untersturmführer erbij komt, gaat het in een razend tempo, dan moeten 

de emmers zand boordevol zijn en dan is het natuurlijk heel zwaar werk, van kwart over 

zeven tot half een en van kwart voor twee tot half zeven.’
1282

 Geruchten over de komst van de 

commandant of een andere Duitser zetten meteen aan tot harder werken. Willem Willing zag 

het komische van dit effect in. ‘Geestig is ook: De commandant komt er aan. 15 min werkt 

iedereen maar dan is de discipline alweer zoek en Saartje gaat weer genoeglijk kletsen bij 

Abraham.’
1283

 Bepaalde SS’ers, soms ook van Nederlandse afkomst, worden vaker met naam 

en toenaam genoemd, zoals Van Dam en Van Eck.
1284

 Philip Mechanicus beschrijft een 

‘avondappèl’ van Van Dam en Van Eck in zijn barak, om te concluderen ‘Met groot gedruis 

verdwijnen ze weer. Angstaanjaging van kwajongens. Sadistisch plezier.’
1285

 

 De Ordnungspolizei komt af en toe in dagboeken voor. Meestal wordt zij alleen 

genoemd zonder dat een direct oordeel over hun handelen gegeven wordt. Italie schrijft 

bijvoorbeeld over een transporttrein, ‘waar het gebruikelijk escorte van groene politie present 

was.’
1286

 Als ze worden beoordeeld, wordt het inhoudsloze, domme en slechte van deze 

mensen benadrukt. ‘Vóór de trein op het perron of uit de wagons van de verveloze derde klas-

coupé hangende grüne Polizei, in olijfgroene uniform. Een sigaretje in de rode, ongevormde 

koppen van boerenpummels met varkensoogjes. Volkomen onverschillig, afgestompt voor de 

entourage. Een enkele keer opflikkerende belangstelling voor een voorbijgaand knap Joods 

meisje of voor een Jood met een kóp of met een fors of hoog postuur. Het meisje appelleert 

aan hun grove zinnelijke neigingen, die ook uitgaan naar de rokken van een Jodin’, schrijft 

Philip Mechanicus.
1287

 Etty Hillesum is geschokt door het verschil tussen de mannen ‘dikwijls 

nog onbedorven, goedmoedige typen’ die eerst het transport begeleidden, en de ‘botte, 

honende koppen’, die ze later zag. Op dat moment wordt het wel heel moeilijk om nog 
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hoopvol over de transporten te denken.
1288

 Ze hield zichzelf misschien wel voor de gek, lijkt 

Etty hier te beseffen. 

 Het idee dat wat een ‘SS’er’ of een ‘groene’ deed, of kón doen, direct gevolgen had 

voor je nabije toekomst, is na de oorlog niet meer aanwezig, al komt het voor dat een 

bepaalde ‘ontmoeting’ achteraf wel als beslissend wordt herinnerd. In beschrijvingen van 

individuele en groepen Duitsers in memoires is het niet alleen de ervaring op zich waarover 

wordt verteld, maar gaat men vooral in op datgene waar die ervaring voor stáát. Handelingen 

en acties van Duitsers worden in memoires veel meer geabstraheerd tot handelingen en acties 

die álle Duitsers ondernamen; beleving wordt reflectie op beleving.
1289

 Kennis van de afloop 

geeft beschrijvingen van deze amper zichtbare ‘SS’ers’ en ‘groenen’ een extra rauwe tint. 

Eddy de Wind schrijft bijvoorbeeld in zijn memoires hoe de SS ‘heel schappelijk’ was bij de 

trein, ze ‘spraken de mensen zelfs moed in, want de Hollanders mochten immers niet te weten 

komen hoe hun Joden in werkelijkheid behandeld werden!’
1290

 

 Verschillende auteurs schrijven na de oorlog over excessen die in het kamp en bij het 

transport werden begaan. ‘Men vertelde mij dat het gebeurd was dat de SS de mensen niet 

eens de tijd liet zich aan te kleden en deze in hun ondergoed meegesleurd werden, kleren en 

bagage achterlatend’, schrijft de Duits-joodse Fritz Tauber in zijn verslag.
1291

 Ook Wilhelmus 

                                                 
1288
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Sterk (schuilnaam van Werner Stertzenbach) bericht vlak na de oorlog expliciet over de 

wantoestanden en mishandelingen door SS’ers bij de transporten.
1292

 Dit lijkt niet te stroken 

met het hierboven beschreven beeld van een kamp waarin geweld werd geschuwd. 

Stertzenbach en Tauber schreven echter beiden over de eerste periode in het kamp, waarin 

commandant Gemmeker nog niet was aangetreden en een SS-Wachbataillon de bewaking in 

handen had.
1293

 Over de periode na september 1944 zijn auteurs – ook in de oorlog al – veel 

gematigder; er wordt soms gesproken over enige toenadering tussen joden en hun Duitse 

bewakers van de Zollgrenzschutz, getuige een dagboekaantekening van Hans Bial over deze 

mannen. ‘Zu uns sind sie übrigens fast ausnahmslos nett, nicht in der betont leutseligen Art, 

wie sie manche S.D.-Leute an sich haben, sondern ganz einfach und ungezwungen, etwa wie 

zu Soldaten von einer anderen Formation – meistens per “Du”’, schrijft hij, om toe te voegen, 

‘Jedenfalls die gewöhnlichen Soldaten. Ab und zu kommt mal ein Vorgesetzter dazwischen 

und schreit einen Soldaten an: Unterhaltungen sind verboten – nur zu Dienstzwecken mit den 

Juden sprechen!’
1294

 

 Stertzenbach en Tauber zijn niet de enigen die excessen beschrijven. In de vorige 

paragraaf haalde ik al aan hoe veel auteurs juist die transporten beschreven die erger waren 

dan gewoonlijk en waarbij veel geweld werd gebruikt. Enkele auteurs beschrijven hoe SS’ers 
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bepaalde taken op zich nam die zij gewoonlijk of, volgens de bronnen, helemaal niet 

uitoefenden. Zij lijken de verschillende Duitse diensten werkzaam in het kamp door elkaar te 

halen. Voor hen is de emblematische SS bij uitstek de belichaming van het kwaad en excessen 

staan automatisch op hun conto. Stertzenbach schrijft als Wilhelmus Sterk bijvoorbeeld dat 

het de SS was die de namen van de transportlijsten aflas, terwijl Nora Keizer zich herinnert 

dat de SS de trein naar Polen begeleidde.
1295

 Eline Hoekstra-Dresden herinnert zich hoe zij 

met andere Barnevelders bijeengedreven was, ‘guarded by the SS and their dogs’, terwijl Avi 

Magid het geweld van de SS beschrijft waarmee zijn aankomst in het kamp gepaard ging. 

‘“Eruit, joden, eruit, snel, snel!” werd op dreigende toon gebruld.’
1296

 Transportlijsten werden 

echter in de regel door joden zelf voorgelezen. Bovendien werden over het algemeen 

transporten naar Westerbork niet door de SS begeleid, terwijl transporten van Westerbork 

altijd onder controle van de Ordnungspolizei hebben gestaan. Deze Ordnungspolizei wordt in 

memoires net als in contemporaine egodocumenten meestal negatief beschreven – als men 

een oordeel geeft. ‘The ten big, uniformed Grüne Polizei, complete with machine guns and 

police dogs, went from car to car, slamming the doors, locking and sealing them’, herinnert 

Barry Spanjaard zich, terwijl Eline Hoekstra-Dresden ook de onverschilligheid waarmee ze 

hun werk deden benadrukt.
1297

 

 Dezelfde individuele SS’ers en SD’ers die in dagboeken figureren, komen ook in 

memoires voor. ‘Er waren twee “Scharführer”, van Dam en van Ek geheten, die Joden 

sloegen’, schrijft Hans Ottenstein, al voegt hij toe ‘maar na korte tijd lieten ook zij dit na.’ 

Voor S.D.’er Moess was hij ‘bang als voor geen andere S.D.er. (…) Deze man was gevaarlijk, 

grof en onbeschoft, hij had het op echte S.S.manier altijd over “de Jood”.’
1298

 Jacobus Valk 

beschrijft zonder de nuancering die Ottenstein gaf hoe Van Eck joden opjoeg met een 

herdershond en noemt Van Dam een ‘weerzinwekkend figuur.’
1299

 Dergelijke pesterijen 

worden vaker genoemd.
1300

 Het lijkt, gezien de generaliserende manier waarop Ottenstein 

bijvoorbeeld over Moess schreef, in deze beschrijvingen ook te gaan om wat dit soort gedrag 

deze mensen als groep lieten zien. 
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1298
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 Uit de beschrijvingen van de verschillende Duitsers in het kamp komen enkele 

‘kenmerken’ naar voren. ‘SS’ers’, ‘Groenen’ en ‘moffen’, oftewel ‘de’ Duitsers waren wreed, 

sadistisch en pervers.
1301

 Siegfried van den Bergh beschrijft de Duitsers als een ‘volk van 

muzikale sadisten of, zo men anders wil, van perverse muziekliefhebbers’, Hans Ottenstein 

heeft het in zijn verslag over ‘Duitse sadisten’ en Gerhard Durlacher beschrijft vijftig jaar 

later Duitsers als ‘ruige barbaren die ons tot slaaf maken.’
1302

 Duitsers zijn niet alleen 

sadistisch – soms op het diabolische af
1303

 - ze zijn ook barbaars, dierlijk, en onmenselijk. A. 

J. Liepman schrijft hoe zij ‘machteloos’ staan tegenover het ‘Nazi-monster’, Nora Keizer 

beschrijft Duitsers als ‘onmenselijke overweldigers.’
1304

 ‘Het was mensonterend, beestachtig, 

rauw, onvergetelijk’, schrijft Alexander Roseboom, ‘(…) bezig de terminologie, die U maar 

wilt, maar vergeert nooit, het was bovenal “Duits”.’
1305

 In de beschrijving van het Julfest 

(kerstfeest) in Westerbork komt de beestachtigheid van de Duitsers nog sterker naar voren. 

‘Zondag jl. hebben de moffen hier hun Julfest gevierd en zo gezellig gezwijnd dat een van de 

heren in de ziekenbarak verbonden moest worden. (…) Als gevolg hiervan, en omdat de 

commandant toch al een pestbui heeft, is een nieuw Lagerbefehl afgekomen’, schrijft Mirjam 

Bolle.
1306

 Gerhard Durlacher herinnert zich hoe ze buiten ‘pissen als paarden’, ‘daar staan de 

ruige barbaren die ons tot slaven maken.’
1307

 

Tegelijkertijd verliepen de zaken wel op ‘Duitse’ wijze, dat wil zeggen, ordelijk en 

precies. Israël Taubes schrijft over de ‘typical German thoroughness’ waarmee de vervolging 
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verliep, Hans Ottenstein hoe het statistische bureau ‘een echte Duitse instelling’ was.’
1308

 

Shmu’el Hacohen schrijft ‘In het Duitse brein is, zoals bekend, een blinde cel, die zich richt 

op ‘orde’, en Inge Gassmann-Baumann herinnert zich dat er maar één ding was dat de Duitse 

staf wilde, ‘namelijk dat alles ordelijk verliep.’
1309

 Dat deze hang naar orde in contrast staat 

met de eerder genoemde barbaarsheid is schijn. De Duitsers zijn voor de auteurs bovenal 

onbetrouwbaar en leugenachtig door de wijze waarop zij hun slachtoffers hebben misleid. 

 Deze misleiding is wellicht voor een deel de achtergrond van de sarcastisch klinkende 

‘positieve’ metaforen die veel auteurs voor de Duitsers gebruiken. Zo schrijft Herbert Kruskal 

over de aanwezigheid van de SS bij de transporten: ‘The commandant himself and his staff, as 

well as those beastly tormentors of the Jews, the NSB brutes, van Eck and van Dam, 

demonstrated their delicate sense and cultivated tastes in the higher things of sublime life by 

being the most frequent attendants at these presentations.’
1310

 Duitsers worden geregeld als 

het ‘Herrenvolk’ aangeduid, Werner Bloch spreekt over ‘het edele Germaanse ras’, Gretha 

Mouwes-Roozendaal over ‘de ,,heren Duitsers”’ en Durlacher schrijft hoe na het Julfest ‘de 

hoogwaardigheidsbekleders van het geweld’ het kamp weer verlaten.
1311

 In deze 

bewoordingen wordt wederom het contrast uitgedrukt tussen ‘correcte’ daders en de 

mensonterende behandeling die tegelijkertijd plaatsvond. Door op deze wijzen over de daders 

van Westerbork te schrijven wordt een afstand gecreëerd tussen slachtoffer en dader. De 

nadruk ligt op de afschuw die het slachtoffer voelt, waardoor de menselijkheid van de dader 

verdwijnt. 

 Incidenteel worden positieve uitzonderingen beschreven. Eerder haalde ik Hans Bials 

voorzichtige toenadering tot de Grenzschutzpolizei in Westerbork aan, maar ook in memoires 

worden af en toe ‘goede’ Duitsers beschreven. Ab Caransa kon in een één-armige SS'er die 

naar Johnny en Jones’ optreden keek, even een ‘Amsterdamse jongen’ zien die ‘naar twee 
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amsterdamse artiesten die hij van de radio kende’, luisterde.
1312

 Otto Kallus beschrijft in zijn 

memoires het contact dat hij als tienjarig jongetje had met zijn Duitse baas, een officier die 

het speelgoedfabriekje onder zijn hoede had. ‘Die Deutschen haßten wir, weil das ihre 

Aufgabe war, gehaßt zu sein. (Aber mit meinem Arbeitgeber, einem deutschen Offizier, hatte 

ich eine gute Beziehung, weil ich ihn als Mensch erkannte und auch er mich als Mensch 

anerkannte.)’
1313

  

 De daders van Westerbork waren voor de auteurs grijpbaar wanneer zij zich gedroegen 

conform het beeld dat men van hen had: wanneer zij geweld gebruikten, wanneer zij zich 

beestachtig, wreed en sadistisch gedroegen. Misschien ligt daarin wel de reden besloten 

waarom auteurs vooral gewelddadigheden en excessen beschrijven wanneer zij de Duitsers in 

het kamp schrijven, terwijl deze in de praktijk niet heel vaak voorkwamen. Voor de auteurs 

waren deze mensen de belichaming van het kwaad; excessen passen in dit beeld. Dit beeld 

wordt door vrouwelijke daders nog eens extra bevestigd. 

 

5.2.4. Frau Hassel en Fräulein Slottke 

Twee vrouwen figureren in de egodocumenten: Frau Elisabeth Hassel, secretaresse en 

maîtresse van kampcommandant Gemmeker, en Fräulein Gertrud Slottke, werkzaam op het 

Judenreferat van IV B 4. Daar hield deze laatste zich als ondergeschikte bezig met 

uitzonderingsgroepen, waarvoor ze af en toe ook naar Westerbork moest. Beide vrouwen 

hadden een bepaalde invloed en macht in het kamp, in ieder geval in de ogen van de auteurs; 

in contemporaine egodocumenten zien we hoe hún doen en laten op de voet werd gevolgd en 

geïnterpreteerd.
1314

 

Zo werd Philip Mechanicus op de Kommandantur ontboden en kreeg daar Fräulein 

Slottke te spreken, die hem kort en bondig ondervroeg.
1315

 Slottke komt hierna meerdere 
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malen ter sprake in zijn dagboek in verband met de mogelijke Sperre die aan Mechanicus kon 

worden uitgereikt. Ook voor Mirjam Bolle betekende Slottke een mogelijkheid tot een directe 

verandering ten goede. ‘Maar plotseling een verandering! De vorige week kregen alle mensen 

met vreemde nationaliteiten een oproep om bij mej. Slottke te verschijnen en we kregen daar 

de mededeling dat we naar Palestina uitgewisseld zouden worden en in afwachting daarvan 

naar Celle bij Hannover, in Duitsland zouden vertrekken. Deze mededeling gaf een 

opwinding als nooit te voren.’
1316

 Het feit dat Frau Hassel nog een rijbroek bestelde, liet zien, 

zo meent Hans Bial in zijn dagboek, dat de oorlog nog lang niet voorbij was. En gesprek van 

de dag was ‘dieses Mal die Empfindungen der Nacht und nicht mehr der Zug, zumal in der 

Dienstleitersitzung bekanntgegeben wurde, dass Frau Hassel auf Befragen zu Dr. Spanier 

gesagt hat, dass an einen Transport vorläufig nicht gedacht wird.’
1317

 

 In de beschrijvingen van deze vrouwelijke ‘daders’ speelt nog iets anders mee: hun 

sekse. Hun vrouw-zijn wordt Hassel en Slottke meer aangerekend dan Gemmeker, Dischner 

of Deppner hun man-zijn. Vrouwen in dergelijke posities worden als nog verachtelijker, 

ongewoner ook, beschouwd. Cultureel bepaalde verwachtingen over hoe vrouwen en mannen 

zouden (moeten) zijn, spelen hier een rol.
1318

 Van Slottke wordt geregeld ontkend dat zij 

vrouw is, terwijl haar sekse tegelijkertijd aanleiding is om haar misdaden nog ernstiger te 

veroordelen. Zij was kil en meedogenloos. ‘A thorough cross-examination followed, which 

made it quite clear that there was nothing the lady did not know’, schrijft Israel Taubes kort 

na de oorlog.
1319

 Haar uiterlijk wordt als volgt beschreven: ‘Zij was klein van gestalte en 

donker met een lange spitse neus en menigeen van de kampingezetenen dacht, met een Jodin 

te maken te hebben’, schrijft Ottenstein.
1320

 Geregeld is dit uiterlijk aanleiding om te laten 

zien hoe misdadig en onvrouwelijk zij was. ‘Ik zag ook Slottke aan de tafel zitten, een 

scharminkeltje met zwart haar en een klein, mager gezicht’, schrijft Shmu’el Hacohen. Ze 

droeg een rood-zwart lintje op haar borst, wat een onderscheiding voor deelnemers van de 
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Putsch was.
1321

 ‘Er waren er die zeiden dat ze dat droeg om te tonen waar haar borst was.’
1322

 

Barry Spanjaard was geschokt door de lelijkste vrouw die hij ooit had gezien. ‘This is the 

woman who was described as “a nightmare come to life”, who hated children because she had 

none, who destroyed happiness, a ghastly figure… (…) bat-like.’
1323

 Ab Caransa, ten slotte, 

meent dat Slottke naast ‘fanatiek, anti-semietisch en wreed’ ook een ‘sexloos wezen’ was.
1324

 

In het geval van Hassel werd haar vrouwelijkheid juist als extra gevaarlijk gezien. Als 

aantrekkelijke maîtresse maakte zij gebruik van haar vrouwelijkheid om de commandant te 

verleiden; zij werd zelfs als gevaarlijker gezien dan Gemmeker zelf. Ottenstein schrijft 

bijvoorbeeld hoe Hassel soms als plaatsvervangster van Gemmeker optrad. Op die momenten 

was het nog moeilijker om mensen vrij te krijgen uit transporten. Hij omschrijft Hassel als een 

‘felle nazi’, gevaarlijk ook, alleen minder zakelijk ingesteld dan Gemmeker.
1325

 En Herman 

Schliesser schrijft ‘Seine Freundin war Frau Haselt von deren bösem Geist er sich sehr 

beëinflussen liess.’
1326

  

 Maar zodra deze vrouwen zich minder misdadig gedroegen, werd de verklaring 

evenzeer gezocht in hun sekse. Philip Mechanicus schetst bijvoorbeeld hoe Slottke een 

ordonnans opdracht had gegeven haar rok weg te brengen om deze op te strijken. Maar de rok 

was nergens meer te vinden. ‘Zoiets kan voorkomen. De vrouw blijft ook in de meest kritieke 

situaties vrouw’, becommentarieert Mechanicus. Een grote zoektocht naar het rokje volgde, 

‘een Arisch rokje verdwaald tussen de Joden!’ dat werd teruggevonden in het verblijf van de 

alleenstaande vrouwen. Mechanicus kenmerkt Fräulein Slottke’s gedrag als volgt: ‘Fräulein 
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Slottke was verheugd en goedertieren, een echte vrouw; zij heeft de ordonnans niet naar de S-

Barak gestuurd. Bof voor de ordonnans! Menige Jood is wegens een kleinere onachtzaamheid 

op straftransport gezet.’ De vrouw in Slottke strafte de ordonnans niet, waarna Mechanicus de 

episode eindigt met: ‘Nóg praat iedereen over het rokje van Fräulein Slottke, niet altijd even 

eerbiedig. In de geschiedenis zal het zeker een belangrijke plaats innemen.’
1327

 Clara Asscher-

Pinkhof had een meisje, Mindeltje, onder haar hoede genomen, om haar in Palestina aan haar 

ouders weer terug te kunnen geven. Fräulein Slottke was in eerste instantie onverbiddelijk. 

‘,,Ik heb u immers gezegd: u kunt rustig hier blijven… dan kunt u hier ook rustig dat kind 

verder verzorgen.’’ Daarmee werd ik, verslagen, naar mijn barak terug gestuurd.’ Maar 

Mindeltje kreeg zelf ook een oproep voor Slottke te verschijnen. ‘Toen we aan de beurt 

waren, plantte ik het lichtblauwe wezentje vóór de vrouw, die, eer ze het wist, als iedere 

andere vrouw reageerde: ,, Och…’’’ Slottke herstelde zich eerst, maar toen gebeurde er iets. 

‘Het had te maken met vrouw-zijn, met menselijkheid. (…) De vrouw keek me vlak in ’t 

gezicht, en van mij keek ze neer op Mindeltje (…). Toen zei de anders afgebeten stem, 

langzaam en laag: ,,Goed. Het kind komt op de uitwisselingslijst. Ik zal dit geval met de 

commandant bespreken”.’
1328

 

 Niet iedere auteur legt de nadruk op Slottke’s en Hassels vrouwelijkheid. Wel worden 

zij steevast zeer negatief beschreven.
1329

 Frau Hassel en Fräulein Slottke zijn voor auteurs 

ondubbelzinnige daders, zij maken het vaak onzichtbare kwaad concreet en daarmee 

grijpbaar. Maar dan is er nog ‘de’ kampcommandant van Westerbork, Alfred Konrad 

Gemmeker, die met zijn ‘correcte’ voorkomen een stuk minder makkelijk te duiden was dan 

deze vrouwen. 

 

5.2.5. De kampcommandant 
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SS-Sturmbannführer und Regierungsrat dr. Erich Deppner kreeg echter als eerste de leiding 

over het Durchgangslager. Deppner was voormalig chef van de afdeling Gegnerbekämpfung 

die zich bezighield met de bestrijding van het verzet. Dat hij van deze belangrijke post werd 

ontheven om het doorgangs(- en internerings)kamp te leiden, geeft volgens De Jong aan hoe 

belangrijk de deportaties waren.
1330

 SS-Obersturmführer Josef Hugo Dischner, die hem na 

twee maanden verving, veroorzaakte problemen. Al voor de oorlog ontslagen uit de SS-

Verfügungstruppen en daarna administratieve functies vervullend in het 

Generalgouvernement, ontpopte deze man zich, in de Jongs woorden, ‘als een bruut en 

alcoholist’, die ‘links en rechts om zich heen sloeg.’ De onrust die dat wekte, zou de 

voornaamste reden zijn geweest hem snel te vervangen door wat later Westerborks definitieve 

kampcommandant bleek te zijn.
1331

 

 Deze twee kampcommandanten hebben door de korte tijd dat zij in Westerbork 

verbleven een veel minder prominente plek in de annalen gekregen dan Gemmeker. Ook in 

egodocumenten komen zij weinig voor; het meest nog in naoorlogse egodocumenten van 

Duitse joden die immers al vroeg in het kamp waren geïnterneerd. Beide commandanten 

worden in de egodocumenten als typische SS’ers, typische Duitsers ook, beschreven. Deppner 

wordt vooral als kil, wreed en onverstoorbaar afgeschilderd, Dischner als gewelddadig en 

dom. Zo karakteriseert Hans Ottenstein Deppner als ‘type van de S.S. leider: ijskoud, 

meedogenloos, moordenaar met officiersallures’, terwijl hij Dischner omschrijft als ‘type van 

de ruwe S.S. man, zonder hersens, haast altijd onder de invloed van alcoholische dranken.’
1332

 

Deppner was ‘meedogenloos’ tijdens de eerste transporten, schrijft Ottenstein.
1333

 Otto 

Birnbaum memoreert het cynische antwoord dat Mevrouw Schol – de vrouw van de 
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1331
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Nederlandse commandant in het vluchtelingenkamp – kreeg, toen ze bij Deppner 

intervenieerde voor de weeshuiskinderen. ‘ “In Auschwitz gibt es bessere Waisenhäuser als 

hier”’, zou Deppner hebben gezegd. Salo Carlebach trad voor de kinderen in het krijt en vroeg 

de ‘SS-Teufel’ of hij de kinderen mocht begeleiden en werd zo ‘‘freiwillig dem Satan zum 

Fressen.’
1334

 

 Van Dischner wordt vooral zijn gewelddadige optreden tijdens de oktoberdagen van 

1942 beschreven. Dischner stuurde toen – onder meer – enkele honderden vrouwen en 

kinderen linea recta naar Polen door, zonder eerst op de echtgenoten te wachten. Toen de 

vrouwen doorkregen wat er gebeurde, ontstond een grote chaos. ‘Dischner rende erheen en 

sloeg met zijn rijzweep in de menigte om haar vooruit te drijven. (…) Enkele vrouwen lukte 

het in het kamp te vluchten, de anderen – vooral de vrouwen met kinderen, werden 

meedogenloos de trein ingeduwd’, schrijft de anonieme FK-man.
1335

 Hoewel Inge Gassmann-

Baumann zich herinnert hoe Dischner haar man uit een transport haalde, is dit geen pleidooi 

voor de SS’er; het toont eerder zijn wispelturigheid aan. In hetzelfde transport zat ook haar 

zus.
1336

 

 ‘Een deportatietransport is altijd onmenselijk en wanneer ik er nu over nadenk, moet 

ik zeggen, dat de humane behandeling erger was, dan de brutale’, schrijft Josef Weisz niet 

lang na de oorlog. ‘B.v. bij de commandant Dischner werd geslagen en getrapt – Dischner 

was altijd dronken. – De mensen wisten toen, wat hen te wachten staat. Bij Gemmeker ging 

dat alles “Cavalierachtig”. (…) Koelbloedig en met een glimlach heeft hij de mensen 

bedonderd.’
1337

 Waar Deppner en Dischner voor de auteurs ondubbelzinnig daders waren, 

prototype SS’ers, was Gemmeker dat niet. 

Gemmeker werd in 1907 in Düsseldorf geboren en was een zogenaamde ‘carrière’ 

man. Schijnbaar uit het niets klom hij op tot één van de belangrijkste functies in het Duitse 

bezettingsbestuur in Nederland. Pas in 1937 werd hij lid van de NSDAP, eind 1940 lid van de 

SS. Vanaf 1940 werkte hij in Den Haag als Personalreferent bij de Befehlshaber der Sipo und 

SD (BdSD). In 1942 werd hij Kommandant van het gijzelaarskamp ‘Beekvliet’ in Gestel, 
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alvorens in Westerbork te worden aangesteld.
1338

 Taferelen zoals die met Dischner bij de 

oktobertransporten van 1942 kwamen onder Gemmeker niet meer voor. Onder de leiding van 

deze commandant kwam juist het culturele leven in het kamp tot bloei. Het was Gemmeker 

die het groene licht gaf voor de revue waar hij zelf op de voorste rij zat, voor de 

sportwedstrijden die hij geregeld bezocht, en voor de Westerborkfilm die op zijn commando 

werd gemaakt.
1339

 Hoewel ook deze kampcommandant kon ‘razen en tieren’, zoals Herzberg 

schrijft, was het antwoord dat men meestal kreeg op de vraag wie deze man nu was: ‘hij heeft 

Kinderstube gehad, en dat wilde zeggen: een behoorlijke opvoeding.’
1340

 

 In de beschrijving van de man in de secundaire literatuur wordt hier de nadruk op 

gelegd: Gemmeker was een ‘goede’ kampcommandant. Eén van de redenen dat Gemmeker 

maar een lichte straf kreeg – tien jaar cel, waarvan hij al drie en een half jaar had uitgezeten –, 

waren de relatief positieve getuigenverklaringen tijdens zijn proces. Kurt Schlesinger getuigde 

dat Gemmeker ‘een goede commandant was, die prijs stelde op orde, kalmte en 

menselijkheid.’ Dit zou niet alleen Schlesingers mening zijn geweest, maar die van de 

kampingezetenen in het algemeen.
1341

 Bovendien was Gemmeker vele malen beter dan de 

commandanten die men in het oosten leerde kennen, of al kende uit Amersfoort of Vught. ‘Zo 

kon de onmens in de herinnering ‘menselijk’ worden’, meent Nanda van der Zee.
1342

 Vooral 

angst zou hiervoor de reden zijn geweest. Om deze de baas te blijven liet men zich meeslepen, 

‘in hoopvolle, niet reële voorstellingen; ook, en juist ook, van de man in wiens handen zijn lot 

gelegen lag’, wat leidde tot ‘verdringing en soms zelfs tot verering.’
1343

 

 In dagboeken en brieven is te lezen, nog meer dan bij andere Duitsers in het kamp het 

geval was, hoe acties en gedragingen van Gemmeker op de voet worden gevolgd. 
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Kampingezetenen voelden zich (en waren) in hoge mate afhankelijk van de luimen van de 

commandant; hij was degene die immers het laatste woord had. Zo was het eerste dat men bij 

aankomst wilde weten wat voor commandant Westerbork had; met een ‘goede’ was misschien 

nog wat ‘mogelijk.’ Willem Willing schrijft in zijn dagboek ‘de commandant een Duitsch 

majoor waarvoor een ieder rilt en beeft, moet een zeer behoorlijk mensch zijn’, terwijl Italie al 

snel aantekent dat de commandant ‘niet de kwaadste’ zou zijn.
1344

 Beiden verbonden hieraan 

de conclusie, of eerder hoop, dat dit een positieve uitwerking zou kunnen hebben op hun lot. 

Ook Lotte Ruth Kan beschrijft de kampcommandant in eerste instantie behoorlijk positief, 

hiermee uiting gevend aan haar hoop dat hij haar als gemengd-gehuwde uit het kamp zou 

ontslaan. ‘De Ct.[? EM] is een buitengewoon prettig en sympathiek iemand, die je zoo eerlijk 

aankijkt. Ik was erg blij kennis met hem gemaakt te hebben. En ik merkte dat hij mijn 

mannetje ook sympathiek vond.’
1345

 Maar gaandeweg leerde ze hem van een andere kant 

kennen. ‘‘Gem. is toch raar! Een zuster van die Mevr. Fikri (Frau van de Turksche gezant) zit 

in de S. Had een kennel met een boertje samen in Rotterdam. Hij vroeg aan, moest haar 

dringend spreken over zaken, kreeg onmiddellijk toestemming! Misschien, omdat G. van 

honden houdt. Maar een S-geval en heelemaal geen familie. Hij sleepte van alles mee en 

wilde probeeren over 14 dagen terug te komen.’
1346

 

 Lotte Ruth Kan veranderde later dus van mening over de kampcommandant. Angst 

speelde een belangrijke rol bij het beoordelen van (acties van) Gemmeker, maar dit betekende 

niet dat de commandant alleen vanuit die angst werd beoordeeld. Pragmatische overwegingen 

speelden een belangrijke rol. Men kende de man immers nog niet, de afloop van de oorlog 

was nog onbekend en men kon alleen op onmiddellijke informatie afgaan. Al in het kamp 

sloeg een positief oordeel vaak om in een negatief oordeel. Italie’s eerste indruk mag heel 

behoorlijk zijn geweest, inspecties in zijn barak doen hem later schrijven dat ‘de commandant 

en zijn trawanten’, ook wel sarcastisch ‘de heren’ genoemd, weer de ronde deden.
1347

 Ook 

Hans Bial was voorzichtig in zijn conclusies over de kampcommandant. ‘Auf die Frage, was 

mit uns geschieht wenn er weggeht, hat er etwas vom Kapitän der das Schiff nicht verlässt, 

erzählt und dass er uns dann mitnähme. Worauf die Mädels gesagt haben: Aber die Engländer 
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tun uns doch nichts. Man ist der Meinung, er konnte keine andere Antwort geben, aber ich 

sehe das nicht recht ein, und ich bin nicht gerade begeistert von dem Gedanken.’
1348

 

 Het beeld van de kampcommandant dat in de brieven en dagboeken naar voren komt is 

dus niet zo rooskleurig. Er tekent zich al snel een beeld af van een man die op het eerste 

gezicht heel behoorlijk lijkt, een ‘heer’ zelfs, maar bij nader inzien toch wispelturiger is dan 

gedacht, grillig en onberekenbaar. Philip Mechanicus schrijft met nauwelijks verholen spot 

over Gemmeker en ‘zijn Joden’. Zijn vaak als misleidend beschreven acties volgde hij op de 

voet. Hij gaat in op de geruchten over de man, zoals de goede ‘Kinderstube’, en op het 

alsmaar interpreteren van Gemmekers gedrag, iets dat ook hijzelf niet laten kan.
1349

 Wanneer 

hij de populariteit van de revue beschrijft, merkt Mechanicus vertwijfeld op: ‘De mens wil 

treuren met de door het lot getroffenen, maar voelt zich gedrongen te leven met de levenden. 

Is de Obersturmführer een zo goed psycholoog, dat hij deze levenswet begrepen heeft en ze 

hier daarom heeft toegepast? Of is hij slechts een brute egoïst, die de Joden voor zijn plezier 

plezier laat maken en hun óók wat gunt? Hij laat zich niet in het hart zien.’
1350

 Mechanicus 

karakteriseert Gemmeker ten slotte als volgt: ‘Onberekenbare natuur met ijzeren handen, 

waarover fluweel.’
1351

 Achter het ‘correcte’ voorkomen – zijn ‘charme’ – zag Etty Hillesum 

een wrede, kille en onoprechte man. Zijn gezicht kwam haar voor ‘als een smal litteken, 

waarin verbetenheid, vreugdeloosheid en onoprechtheid met elkaar vergroeid zijn’, en de man 

zelf hield het midden tussen ‘een verzorgde kappersbediende en de stamgast van een 

artiestenkroeg.’
1352

 

 Het beeld van Gemmeker dat in de oorlog is ontstaan vormt de basis voor de 

herinneringen waarin Gemmekers gedrag en handelen voor de desbetreffende auteurs geen 

directe consequenties meer heeft. In memoires verschijnt een niet onknappe man van 

middelbare leeftijd die correct was in zijn voorkomen en omgang met de kampingezetenen, 

een ‘koning’ die – zowel letterlijk als figuurlijk – heerste over ‘zijn’ joden, en die een 

belangrijk stempel op het kamp drukte. Tegelijkertijd was deze man geheel onvoorspelbaar in 
                                                 
1348

 Bial, dagboekaantekening van 3 oktober 1944, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553. 

1349
 Mechanicus, In dépôt, 20, dagboekaantekening van 31 mei 1943, 92-93, dagboekaantekening van 23 juli 

1943, 134-135, dagboekaantekening van 21 augustus 1943, 167, dagboekaantekening van 20 september 1943. 

1350
 Ibid., 163, dagboekaantekening van 16 oktober 1943. 

1351
 Ibid., 239, dagboekaantekening van 2 december 1943. 

1352
 Hillesum, Nagelaten geschriften, 695-696, brief van 24 augustus 1943 aan Han Wegerif en anderen. 

Vergelijk Bial, dagboekaantekening van 8 oktober 1944, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553. ‘Der Ostuf hat in der 

bekannt loyalen, beinahe sich entschuldigenden Art und Weise von der Notwendigkeit einer straffen Disziplin 

und den bereits bekannt gemachen Strafen gesprochen. “Wer seine Pflicht tut, dem wird kein Haar gekrümmt.”’ 



300 
 

zijn handelen, kil en koelbloedig, een raadsel: Gemmeker staat boven alles symbool voor het 

vreemde en bedrieglijke van Westerbork zelf, hij was als het ware de vervolmaking van het 

Westerborkse systeem van misleiding. Waar SS’ers en vrouwelijke daders de belichaming 

van het kwaad waren, was Gemmeker de belichaming van het ongrijpbare, onvoorspelbare en 

dubbelzinnige van Westerbork. Diezelfde onvoorspelbaarheid en wispelturigheid, de 

misleiding door een ‘goede’ commandant riep een bepaalde twijfel op. Men zag met eigen 

ogen een man die weinig tot geen geweld gebruikte, al wist men (achteraf) dat men destijds 

niet alles van deze man zag. Net als in beschrijvingen van SS’ers drukken ‘positieve’ 

benamingen – Gemmeker is een ‘heer’, hij ‘zorgt’ voor ‘zijn’ joden, hij is een ‘vorst’ – het 

dubbelzinnige van deze ‘gentlemanboef’ uit. 

In de vroege memoires van Salomon van den Bergh is Gemmeker de ‘Blonde 

Germaanse godheid’ die de cartotheek binnenstormde en zo ‘als stond hij aan de grabbelton 

op een fancy-fair’ over leven en dood besliste, of een ‘God Almighty’, zoals hij in Edgar 

Weinbergs naoorlogse verslag figureert.
1353

 Van den Bergh beschrijft de keer dat hij even de 

misdadiger achter het masker van ‘correctheid’ zag, toen Gemmeker vier mannen zo de trein 

in schopte ‘zijn hemelsblauwe ogen en de officierspet ten spijt.’
1354

 Gemmeker had 

‘studiously correct “Prussian officer type”-manners’, schrijft Weinberg, terwijl hij een 

ontmoeting met hem als kil, onberekenbaar en ongemakkelijk beschrijft.
1355

 Gertrud 

Hanemann-Kelemen herinnert zich Gemmeker als een commandant ‘mit kultivierten 

Neigungen und fühlt sich wie etwa Ludwig von Bayern oder ein Renaissancefürst. Für ihn 

und Hasselt arbeitet ein ganzer Hofstaat.’
1356

 Maar, beklemtoont zij, ‘‘genauso herzlos schickt 

Gemmecke die Transporte weg.’
1357

 

 Durlacher schrijft zo’n vijftig jaar later over de ‘onberekenbare commandant’ en de 

‘SS-er met het herengezicht’, die hem en andere jongens die zogenaamd turnoefeningen aan 
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het doen waren ‘bijna vriendelijk’ toesprak om door te gaan.
1358

 ‘Dat was een veertiger, recht 

en slank, met lichte ogen, vol blond golvend haar, een knappe man, het ideaal van de Duitse 

Ariër’, schrijft Herbert Buchsbaum. Hij hoorde nooit een hard woord van deze man, nooit 

werd iemand geslagen, ‘steeds gedroeg hij zich correct en met een vanzelfsprekendheid, alsof 

het verslepen van mensen een normale conditie van het leven was.’
1359

 Gemmeker en de 

dubbelzinnige rol die hij speelde in de revue komen vaak ter sprake, en als het kan geven 

auteurs een voorbeeld van de ‘ware’ Gemmeker, een Gemmeker die zijn geduld verloor en 

zelfs geweld gebruikte of een Gemmeker die voor één ontsnapping tien anderen op transport 

liet gaan.
1360

 Verschillende auteurs willen aantonen dat Gemmeker wel degelijk wist wat er 

gebeurde in Polen. Zo schrijft Shulamith Garbasz-Zimet dat Gemmeker maar een korte 

gevangenisstraf kreeg, omdat hij claimde niet te weten wat er met de mensen was gebeurd. ‘In 

reality he knew’, schrijft ze en ze onderbouwt haar theorie: de architect van Auschwitz, 

Winne, logeerde bij Gemmeker zelf.
1361

 Deze kennis van Gemmeker stond tegenover de 

onwetendheid over Auschwitz van de kampingezetenen zelf, wat de misleidende intentie nog 

misdadiger maakte. 
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 In de herinnering wordt Gemmeker dus niet zonder meer ‘menselijk’ gemaakt, zoals 

Van der Zee meent. Er is juist besef van de dubbelheid van zijn handelen; van de misleiding 

die heeft plaatsgevonden met Gemmeker als spil. Tegelijkertijd is Gemmeker niet zo’n 

eenduidige ‘dader’ als een schreeuwende Van Eck of de onmenselijke machine Fräulein 

Slottke.  

Jacobus Valk beschrijft hoe bij een voetbalspel de bal Gemmekers fiets omver deed 

vallen. Tot zijn grote verbazing gebeurde er niets. De commandant werd niet kwaad en het 

spel kon gewoon doorgaan.
1362

 Toen Barry Spanjaard op een keer ’s nachts met zijn vrienden 

aan het kaarten was, werd hij gesnapt door de kampcommandant zelf. Maar de man zei niets 

en maakte rechtsomkeert. ‘Gemmeker could have made things much worse for us’, 

concludeert Spanjaard.
1363

 En Julie van Zuiden Bosman schrijft hoe Gemmeker had 

geprobeerd een vriend uit een transport te redden en tegen lijfstraffen was; dit was wel anders 

in andere kampen.
1364

 Ook Hans Ottenstein worstelt met de figuur van Gemmeker. Hij 

beschrijft hem als ‘ijskoud’ en een ‘SS’er door en door’ en houdt hem verantwoordelijk voor 

de deportatie van meer dan 100.000 mensen. Maar hij kan de man niet als corrupt 

beschouwen, ‘het persoonlijke gesprek verliep altijd correct’ en geweld gebruikte Gemmeker 

niet. Toegeven dat in sommige gevallen bepaald gedrag niet slecht was, valt Ottenstein zwaar, 

maar hij doet het toch, en ook ‘moet gezegd worden’ dat Gemmeker geen verraders of 

spionnen in het kamp toeliet. ‘Te begrijpen was deze man nooit, zijn redeneringen waren 

altijd verrassend’, concludeert hij ten slotte over deze man, ‘de’ commandant van 

Westerbork.
1365

 

 

5.3. TUSSEN DADER EN OMSTANDER IN? 

 

5.3.1. De Nederlandse Marechaussee 

In een schrijven van de afdelingscommandant van 22 juli 1942 werden de volgende taken van 

de Nederlandse Marechaussee, dan vijftien man sterk, in Westerbork genoemd: de verzorging 

van jodentransporten van en naar Hooghalen en de verantwoordelijkheid voor de bagage, 
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 Valk, ‘Concentratiekampkind’, NIOD, 244, inv.nr. 1383, 70. 

1363
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bewaking van de barakken en andere ordemaatregelen in het kamp, de bediening van de 

telefooncentrale in de nacht, bewaking van joden die buiten het kamp werkten, 

transportdiensten naar Assen, Groningen en Oranjekanaal en het bezetten van 

politiewachtposten aan de toegangen tot het kamp.
1366

 Net als de Nederlandse politie 

begeleidden de marechaussees – vrijwillig – af en toe kleine groepjes joden naar Westerbork. 

Voor de interne rust in het kamp was echter hoofdzakelijk de joodse Ordedienst 

verantwoordelijk.
1367

  

De vooral uit de nabije omgeving afkomstige marechaussees werden telkens voor twee 

maanden gedetacheerd, waarschijnlijk om al te familiaire omgang te voorkomen.
1368

 Hun 

aantal groeide tot de eerder genoemde 35 man in 1942, in 1944 zelfs tot 60.
1369

 Eerst werden 

zij ondergebracht in het kamp zelf, al snel verhuisden ze naar het Heidelager.
1370

 

Marechaussees werden dus in toenemende mate van kampingezetenen afgezonderd. Andere 

politie-eenheden werd ook de toegang tot het kamp ontzegd. In een Kommandanturbefehl van 

14 januari 1943 staat dat alleen de daar gestationeerde politie het kamp mocht betreden.
1371

 

Voor kampingezetenen bestond een groetplicht, net als tegenover de Duitsers en het 

Nederlands personeel.
1372

 Gebruik van geweld werd geschuwd; verschillende marechaussees 

waren kampingezetenen in meer of mindere mate ter wille met het smokkelen van brieven of 

door anderszins een oogje toe te knijpen. De Jong meent dat het mede vanwege deze 

veelvuldige ‘toenadering’ is geweest, dat de marechaussees in de zomer van 1944 werden 

vervangen door het genoemde Politiebataljon.
1373

  

                                                 
1366

 Schrijven van de afdelingscommandant van 22 juli 1942, NA, Ministerie van Justitie, DGvP, 262. Met dank 

aan Frank van Riet. 
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Tijdens de bezetting werd over de marechaussees over het algemeen positief 

geoordeeld. ‘De marechaussee is over het algemeen goed, en heeft de smoor in dat ze onder 

de Duitsers moeten werken’, schrijft Mirjam Bolle in haar brievendagboek.
1374

 Marechaussees 

hielpen bovendien bij het smokkelen van brieven.
1375

 Philip Mechanicus was in eerste 

instantie niet heel positief over zijn bewakers: ‘Tussen de lupinen verheffen zich om de paar 

honderd meter de torens, waar marechaussees met de barse helm op de boerse kop en de 

angstwekkende karabijn binnen het bereik van de hand de wacht houden, om ontvluchting te 

voorkomen. Langs het prikkeldraad patrouilleren marechaussees met de karabijn aan de forse 

schouder.’ Maar ook hij meent dat deze mannen ‘voor het grootste gedeelte goedgezind en 

mild’ waren. Volgens hem hadden de marechaussees er schoon genoeg van ‘in haar torens bij 

tij en ontij overdag en 's nachts te koekeloeren en langs het prikkeldraad te patrouilleren. Ze 

wil evenals de Joden naar huis.’
1376

 

 Dit positieve geluid is ook hoorbaar in vroege memoires en verslagen. ‘Met 

uitzondering van opperwachtmeester de Jong en enkele van zijn vrienden (…)’, meent Josef 

Weisz, ‘was de marechaussee anti-Duits en heeft getracht het zware lot van de vertrekkenden 

te verzachten.’
1377

 Barry Spanjaard beschrijft hoe marechaussees gedwongen waren 

Westerbork te bewaken en stelt dat bijna allen heel behoorlijk waren.
1378

 De meeste 

marechaussees waren Salomon Braaf ter wille, ‘indien dit maar even mogelijk was.’ ‘Een 

marechaussee uit onze plaats, die tijdelijk overgeplaatst was naar het kamp, ging meestal zijn 
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wekelijkse vrije dag naar de kazerne. Voordien kwam hij dan vragen of er nog brieven of 

boodschappen waren voor de vrouwen, die hij steeds zelf bracht en de volgende dag kwam hij 

dan met het antwoord.’
1379

 Belangrijk is het onderscheid in ‘goede’ en ‘slechte’ 

marechaussees, zoals we Bolle, Spanjaard en Weisz zagen maken, waarbij vooral 

Opperwachtmeester De Jong als grootste schurk naar voren komt.
 
‘Bijzonder slecht gedragen 

heeft zich de opperwachtmeester en latere onderluitenant der marechaussee de Jongh’, schrijft 

Werner Stertzenbach. ‘Hij was beste maatjes met de Nazi’s, heeft nachtenlang met hen 

gezopen. (…) Hij heeft gevangen mishandeld en zijn hele houding bewees aan de Duitsers, 

dat hij de juiste man voor dit karwei was.’
1380

 Dit was wel, nadrukkelijk, de uitzondering. Er 

werden in deze vroege egodocumenten over het algemeen geen vragen gesteld bij het 

(basis)feit dát deze mensen dit werk deden. 

 Soms is de beleving ambivalenter. Dit heeft te maken met een dagend besef bij de 

auteurs van de aard van het werk van de marechaussees in Westerbork. Zij bewaakten immers 

medeburgers, zelfs al deden zij dit over het algemeen op vriendelijke wijze. Nora Keizer 

schrijft hoe ze bij aankomst in het kamp mannen zag werken onder begeleiding van 

bewapende marechaussees. ‘Er achter staat een marechaussee met een hond.’ (…) ‘Een 

huivering gaat door mij heen. Dit is gevangenschap. Dit is ons voorland. Een staaltje van 

Arbeitseinsatz in Duitsland. Maar daar is geen marechaussee, die oogluikend toelaat, dat de 

mannen ons toeroepen, ons bestormen met vragen waar we vandaan komen, angstig en 

verlangend tegelijk familieleden te treffen.’
1381

 De ambivalentie die in contemporaine 

beschrijvingen voorkomt, heeft wellicht ook te maken met de afhankelijkheidsrelatie waarin 

men zich tot de marechaussees bevond, zelfs al was deze afhankelijkheid lang niet zo 

nadrukkelijk als bij de Duitsers in het kamp. Enkele kampingezetenen zijn ronduit negatief 

                                                 
1379

 Salomon Braaf, ‘Uit het dagboek van S.J. Braaf’, net naoorlogs, NIOD, 250i, inv.nr. 498, 6, 8. Vergelijk Elie 

Cohen, verslag 2 NIOD, 244, inv.nr. 475, 3. 

1380
 Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 8. Vergelijk Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, 

inv.nr. 3374-1 3, Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, HCKW, RA 1103, 2, Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, 

NIOD, 250i, inv.nr. 510, 22, over De Jongh. Over onderscheid in ‘goede’ en ‘slechte’ marechaussees: Braaf, ‘Uit 

het dagboek van S.J. Braaf’, net naoorlogs, NIOD, 250i, inv.nr. 498, 6, 8, over een hem onbekende 

marechaussee bij een controle, zodat hij niet onder een transport kon uitkomen, Bial, dagboekaantekening van 17 

oktober 1944, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553, waar hij een negatieve ervaring beschrijft met een marechaussee 

die inspectie hield, dagboekaantekening van 13 april 1945, waar de marechaussees feestvierden met de bevrijde 

Westerborkers, en hen de hand schudden. Ook hier wordt onderscheid gemaakt in soorten marechaussee. 

1381
 Keizer, Danse macabre, 21-22, ook 29. Vergelijk Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 250d, inv.nr. 

571, 10, 17. 



306 
 

over het optreden van de marechaussees, maar dan gaat het vooral over uitzonderlijke 

situaties, zoals de oktobertransporten in 1942. Coen Rood beschrijft bijvoorbeeld hoe 

marechaussees gummistokken gebruikten om mensen op te jagen, en de FK-man schrijft hoe 

mensen door de marechaussees naar de trein werden gedreven.
1382

 

 In memoires kantelt het beeld van de marechaussees. Positief blijven auteurs schrijven 

over ‘goede’ marechaussees die mensen hielpen ontsnappen, maar de groep als geheel wordt 

anders beoordeeld.
1383

 Shmu’el Hacohen maakt bijvoorbeeld duidelijk onderscheid tussen de 

‘gemene antisemiet’ de Jong en een jongen die hem naar zijn werk buiten het kamp bracht, 

‘een goeie jongen’(…) ‘en zelfs aardig en vriendelijk.’ Maar als De Jong er aankwam ‘streken 

ze hun uniform recht en hielden zich ver van de jonge Joden “die werken konden”.’
1384

 Vaker 

worden de marechaussees eenduidig negatief beschreven. Jules Schelvis plaatst de eretitel 

‘Koninklijke’ tussen aanhalingstekens, hiermee aangevend dat de marechaussees dit predicaat 

eigenlijk niet meer waardig waren.
1385

 Gerhard Durlacher is kritisch over hoe de 

marechaussees ‘onbewogen’ toekeken toen zijn transport in Hooghalen aankwam. Een 

enkeling stak een hand uit om te helpen, maar ‘onder de afkeurende blik van de twee 

Feldpolizisten blijft het bij een eerste poging.’
1386

 Gedrag van de marechaussees wordt vaker 

                                                 
1382

 Rood, ‘Westerbork', 90 in Presser, De nacht der girondijnen, en ‘Uit het dagboek van een FK-man, 5 oktober 

1942, HCKW, RA 1552, 5, over een transport ‘Ook enige leden van de marechaussee trapten en duwden de 

vrouwen naar voren.’ Israel Taubes is als één van de weinigen geheel negatief over de Marechaussee, noemt hen 

‘paid serfs’, die over duizenden joden heersten. Taubes, ‘The Persecution of the Jews in Holland, 1940-1944’, 

NIOD, 250i, inv.nr. 514, 19. 

1383
 Magid, Ontsnapping uit Westerbork, 36, Van der Oord, Het mankeert ons aan een goed adres, 82, over de 

marechaussee die Jenny Stern hielp met ontsnappen. Uitzondering is Dwinger, ‘I remember’, 34, die op dezelfde 

manier blijft schrijven als in vroege egodocumenten zoals ‘We were guarded by Dutch police officers. Probably 

good people but who were forced to do this’. Ook Schroot-Polak, ‘Levensbeschrijving van Johanna Schroot-

Polak vanaf haar geboorte tot 22 juni 1988’, HCKW, DO 1120, inv.nr. 10043-02, 11 en Hornman, memoires, 

HCKW, DO 1119, inv.nr. 12430, 5, zijn niet negatief. 

1384
 Hacohen, Zwijgende Stenen, 251, zie ook 255, 262-263 over De Jong. Vergelijk Asscher-Pinkhof, Danseres 

zonder benen, 190, ‘Ik stond bij de buitenste prikkeldraad-heining van het kamp, en door het berijpte 

prikkeldraad heen keek ik uit over de Drentse heide. Van de wachttoren, die ook wit was vandaag, keek de 

gewapende maréchaussee uit, of niemand zich door het prikkeldraad wrong om te vluchten. Vluchten, op 

klaarlichte dag! Maar dit was zijn beroep.’ Buchsbaum, Fotograaf zonder camera, 54 over marechaussee die bij 

aankomst wat eten geeft, 63, over dat zij hen toch bewaken.  

1385
 Jules Schelvis, Binnen de Poorten: een authentiek relaas van twee jaar Duitse concentratiekampen 1943-

1945, (Bussum: De Haan 1982), 17. 

1386
 Durlacher, Quarantaine, 20. 



307 
 

als heel slecht beschreven. Shulamith Garbasz-Zimet en Rob Cohen menen beiden dat 

sommigen net zo wreed waren als de Duitsers zelf, terwijl Fred Schwarz vooral De Jong 

hekelt en schrijft hoe de marechaussees ‘met deze rotlui als voorbeeld’ ‘waarachtig trots’ 

konden zijn.
1387

 

 Wat kan dit verschil van waardering door de tijd heen verklaren? Uit de citaten blijkt 

dat de vraag wat marechaussees wisten van de vervolging en of zij bereid waren actief mee te 

werken, een belangrijke rol speelt bij de beschrijving en beoordeling van deze groep. Deze 

combinatie van ‘willing and knowing’ – het bereid zijn mee te werken met de daders en het 

weet hebben van de genocidale intentie – is, zo meent historicus Johannes Houwink ten Cate, 

cruciaal om allerlei soorten van medeplichtigheid te omschrijven en zo vast te stellen of 

bepaalde acties strafbaar zijn – in geval van nieuwe genocides – en zo ja, in welke mate.
1388

 

Zowel de kennis van de misdaad als de wil er actief aan mee te doen worden op verschillende 

tijdstippen anders gewaardeerd. Daarnaast kennen auteurs ook een andere morele actieradius 

aan de marechaussees toe. Met andere woorden, wat tot het morele handelingsbereik van 

bepaalde groepen hoort, wordt anders ingeschat.
1389

 

 In en kort na de oorlog schrijven auteurs over het algemeen dat de marechaussees niet 

vrijwillig hun werk uitoefenden. Kennis van de genocidale intenties van de Duitsers hadden 

zij volgens hen niet. Zij waren in de ogen van deze auteurs eerder een soort omstanders, 

zonder een grote morele actieradius. Dagboek- en briefschrijvers verwachtten niet dat de 

marechaussees hun werk zo zouden kunnen neerleggen. Belangrijk ook is hoe de 

marechaussees als niet heel verschillend van de auteurs zelf worden beschouwd. Zowel de 

leden van deze politie-eenheid als de ingezetenen van het kamp waren vooraleerst – bezette – 

Nederlanders. Het correcte gedrag en de Nederlandse identiteit van de marechaussees werden 

gezien als met elkaar samenhangend. ‘De houding van de marechaussee behoudens een 

enkele uitzondering is niet alleen correct doch zuiver Nederlandsch’, tekent Ephraïm Bril in 

de zomer van 1942 in zijn dagboek op.
1390

 Veel auteurs beschrijven zichzelf in hun 
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dagboeken, brieven en vroege memoires als Nederlander; zij voelen zich over het algemeen 

meer Nederlander dan Jood (dit werd hen immers juist opgelegd). Willem Willing memoreert 

in zijn dagboek hoe de 31
e
 augustus naderde, ‘den dag waarop eens heel Nederland 

feestvierde, de verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin’, Bob Cahen schrijft in 1942 hoe 

hij en de anderen zullen gaan als ‘Hollanders, als pioniers. Wij laten ons niet kennen. We 

gaan weg zingende de liederen van ons land, ons dierbaar vaderland. Zo zullen we gaan.’
1391

 

Mirjam Blits voelt zich vlak na de oorlog ‘een echte Nederlandse, en daar ben ik trots op.’
1392

  

En als Nederlanders werd men gezamenlijk onderdrukt. De marechaussees werden niet 

als daders beschouwd, zelfs niet als medeplichtigen, op enkele uitzonderingen na. De auteurs 

zagen in en net na de oorlog niet dat er een fundamenteel verschil was in positie tussen 

henzelf en de marechaussees en de hoop op solidariteit ontvlamde snel. Wat de auteurs 

precies stond te wachten in het oosten was in (weliswaar heel donkere) nevelen gehuld en 

deed sommigen denken dat het misschien niet bij de joden blijven zou; zij konden niet 

geloven dat zij als groep waren uitgezonderd. 

In memoires wordt meer de nadruk gelegd op de intentie en kennis van de 

marechaussees. Er wordt nu wel stilgestaan bij de vraag waarom deze mensen dit werk deden; 

auteurs vragen zich ook af of de marechaussees niet een andere keuze hadden moeten maken. 

Hoewel auteurs in memoires er niet van uitgaan dat marechaussees wisten waar de trein zou 

eindigen, meent men wel vaker dat wat in Westerbork gebeurde op z’n minst aanleiding 

genoeg had moeten zijn om stil te staan bij het werk dat zij deden. Auteurs kennen aan de 

marechaussees een grotere morele actieradius toe. Het niet ‘nee’ zeggen maakt hen daarmee 

meer en meer tot (medeplichtige) daders. De grotere afstand tot het gebeuren faciliteert een 

kritischere blik dan in contemporaine egodocumenten mogelijk was. Er was geen sprake meer 

van onmiddellijke afhankelijkheid van de marechaussees. De definitieve kennis achteraf van 

de bestemming van de transporten maakt de medewerking van de marechaussees extra wrang 

en roept sneller de vraag op naar het waarom van haar medewerking aan het deporteren van 

landgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen zullen hier zeker ook een rol hebben gespeeld; 

de ‘dadergroep’ werd immers steeds groter, zeker toen de publieke nadruk op het collectieve 

verzet plaatsmaakte voor een toenemend besef dat de nazi’s de vervolging nooit hadden 
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kunnen implementeren zonder collaboratie en medewerking van vele plaatselijke 

bewoners.
1393

 Zo konden de marechaussees van Westerbork steeds meer van vriendelijke 

omstanders zonder veel (morele) speelruimte worden tot medeplichtige daders die blijk 

hadden gegeven van grote nalatigheid tegenover de Nederlands-joodse gemeenschap. 

 

5.4. OMSTANDERS 

 

5.4.1. In een uithoek van het land? 

‘Een desolater, mistroostiger aanblik kan ik mij niet voorstellen. Er is wat wind die zand 

opzwelt en een soort mist legt over een kaal, dor en droog landschap. (…) Eindeloos strekt 

zich dit landschap voor ons uit. Heel in de verte ontwaar ik een schoorsteen en dan ook drie 

hoge witte daken. (…) Als we dichter bij zijn, zien we een dorpje van bruine huisjes met witte 

daken die om de grote witte daken samenscholen. Als in een slecht decor herhaalt zich 

daarachter de eentonige heide’, herinnert Fred Schwarz zich zijn aankomst in het afgelegen 

kamp Westerbork.
1394

  

Toch merkte hij al snel dat het kamp niet zo verlaten was van alles en iedereen als hij 

in eerste instantie had gedacht. In het vluchtelingenkamp, en later in het doorgangskamp, 

werkten namelijk veel mensen uit de omgeving. Er was een niet-joodse kampcommandant, 

kapitein Jacques Schol, en diensten hadden naast joodse ook niet-joodse leiders, van wie 

sommigen tot in 1944 aanbleven. Het kamp had niet alleen vaste werknemers in dienst. Veelal 

werden vakmensen ingehuurd, zoals bij de uitbreiding van het kamp of voor onderhoud.
1395

 

Het kamp was daarbij van begin af aan niet zelfvoorzienend. Op de kampboerderij 

Schattenberg werd veel verbouwd, maar brood haalde men tot in 1944 bij de bakker in 

Hooghalen.
1396

 Goederen werden niet alleen uit de directe omgeving gehaald. De vele 

kwitanties, aanvragen, verzekeringen en brieven die in het Westerborkarchief in het NIOD 

zijn bewaard gebleven van allerhande niet-joodse privépersonen, bedrijven en instanties, 

getuigen van deze verwevenheid van het kamp met de (directe) omgeving. Bestelformulieren 

van door Nederlandse bedrijven te leveren goederen komt men er tegen, en adressen van 

boeren waar joden op het land werkten; zelfs de precieze werkzaamheden die zij daar op het 
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 Zie hoofdstuk twee ‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles op papier vast te leggen’, paragraaf 2.3.3. 

Slachtoffers, daders en omstanders. 

1394
 Schwarz, Treinen op dood spoor, 79. 

1395
 Abuys, Mulder, Een gat in het prikkeldraad, 75. 

1396
 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 473, dagboekaantekening van 13 juli 1944. 
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land verrichtten, werden vermeld.
1397

 Joden maakten ook dienstreizen naar het westen van het 

land om daar inkopen te doen, vooral voor de kampcommandant die allerlei luxeproducten 

verlangde. 

Zeker in de directe omgeving van het kamp kenden velen iemand die iets met het 

kamp te maken had. De familie de Jager had verschillende familieleden die in het kamp 

werkzaam zijn geweest. Harm Jager werkte enige tijd als stukadoor in het doorgangskamp, 

zijn broer had in het vluchtelingenkamp een baantje in de keuken en een oom bracht 

overledenen van het kamp naar de joodse begraafplaats in Assen, totdat er een crematorium 

kwam.
1398

 Werk en handel betekenden ook persoonlijk contact tussen kampingezetenen en 

omstanders. Vaklui maakten wel eens een praatje met de kampingezetenen, vaste niet-joodse 

werknemers als Aad van As, overigens ook werkzaam in het verzet, bouwden zelfs 

vriendschappen op, voor zover dat mogelijk was.
1399

 Hoewel het contact weliswaar beperkt 

bleef, werden verzoeken om kleine diensten, zoals het smokkelen van brieven met of zonder 

vergoeding, vaak ingewilligd. De zwarte handel met de boeren in de omgeving floreerde. 

Enkele omstanders hielpen kampingezetenen met ontsnappen.
1400

 

Maar het was vooral de trein die ervoor zorgde dat iedereen in de nabije en niet zo 

nabije omgeving op de aanwezigheid van het doorgangskamp werd geattendeerd. Mensen 

woonden langs de spoorlijn, zagen de trein voorbijgaan en soms zelfs vertrekken; de trein 

vertrok het eerste half jaar immers van station Hooghalen. Briefjes en kaarten werden door 

mensen, kinderen vaak, langs het spoor gevonden en vonden soms wel, soms niet hun 

bestemming. Voorwerpen werden in bewaring genomen, zij het soms voor altijd. Kortom, 
                                                 
1397

 Bestelformulieren, NIOD, 250i, inv.nr. 76 en 77, ‘Register met adressen van opdrachtgevers en 

loonbetalingen’, NIOD, 250i, inv.nr. 759-760, en ‘Staten met verrichte werkzaamheden, 26 juli - 6 november 

1943’, NIOD, 250i, inv.nr. 763. 

1398
 Abuys, Mulder, Een gat in het prikkeldraad, 76. Zie ook Harm Jager, memoires, HCKW, RA 1437, en 

Roelof Jager, memoires, HCKW, SRA 1833. 

1399
 Aad van As, In het hol van de leeuw, m.m.v. Dirk Mulder, serie ‘Getuigen van Westerbork’, (Hooghalen: 

Herinneringscentrum kamp Westerbork 2004) 42-43, dagboekcitaat van 1 januari 1944 over bezoek dat Aad van 

As, hoofd van het distributiekantoor te Westerbork, heeft van buren, de familie Cohen, ‘waar ik ontzettend veel 

mee op heb.’ Harm Jager beschrijft dat hij wel eens praatjes maakte. Jager, memoires, HCKW, RA 1437. 

1400
 Over smokkel en zwarte handel Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 76-77, 77, ‘De 

bronnen voor de sluikhandel waren de boerderijen in de omgeving en de centrale keuken in het kamp met het 

bijbehorend magazijn.’ Borensztajn, Dagboek, 39, ‘Ze [i.e. prominenten EM] krijgen hun goederen via de 

‘buitenwereld’, die in plaatsen als Beilen en Assen kunnen komen.’ Ook Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, 

inv.nr. 6469, 16, ‘we verschaften de drentse boeren slechts een ruimer inkomen, dan dat zij waarschijnlijk ooit 

gewend waren.’ Over ontsnappingen, zie paragraaf 5.5. Verzet. 
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Westerbork was onlosmakelijk verbonden met de (directe) omgeving waarin het kamp zich 

bevond. 

Hoe wordt door kampingezetenen over deze omstanders geschreven? Ik gebruik nu 

wel de term ‘omstander’, maar net als ‘dader’ en ‘slachtoffer’ is ook ‘omstander’ geen 

eenduidige term. Onder wetenschappers is veel discussie over wat nu precies een omstander 

is, en onder welke omstandigheden en in welke gradaties mensen omstandergedrag gaan 

vertonen. Historicus Dan Bar-On heeft geprobeerd voor de Holocaust verschillende typen van 

omstandergedrag te categoriseren. De eerste factor van belang was de tijd die iemand had om 

tot actie over te gaan. Wat betekende dit voor de morele verantwoordelijkheid van de 

omstander? Vervolgens noemt Bar-On de mate van zichtbaarheid van de misdaad. Een 

omstander kon er daardoor meer of minder - emotioneel – bij betrokken zijn en derhalve ook 

meer of minder invloed op uitoefenen. Daarnaast is ook het stadium waarin de misdaad zich 

bevond en de kennis die een persoon ervan had van belang bij het categoriseren van 

omstandergedrag. Er was een verschil tussen bijvoorbeeld mensen die in het kamp werkten en 

de trein met eigen ogen konden zien vertrekken en een gezin ergens op het platteland dat 

nooit in contact kwam met joden. Naast het (economisch) voordeel dat omstanders uit de 

situatie konden halen, noemt Bar-On ten slotte de precieze relaties tussen de omstanders, 

daders en slachtoffers. Welke positie namen de omstanders in ten opzichte van slachtoffers en 

daders? Hoe afhankelijk bijvoorbeeld waren slachtoffers van omstanders?
1401

 

De term ‘omstander’ is niet alleen weinig scherp omlijnd, het is ook een term die, 

zoals in hoofdstuk twee is besproken, in en net na de oorlog nog niet bestond. Het is dan ook 

lastig beleving van ‘omstanders’ te beschrijven als auteurs niet-joodse Nederlanders die om 

en nabij Westerbork woonden en werkten, niet specifiek zo benoemden. De niet-joodse 

Nederlanders die in de volgende paragrafen als omstanders worden beschreven zijn dan ook 

door mijzelf onder die noemer geschaard. Ook de ordenende tweedeling in omstanders in en 

buiten het kamp komt van mijzelf.
1402

 Hoe stonden kampingezetenen tegenover die personen 

                                                 
1401

 Bar-On, ‘The Bystander in relation to the Victim and the Perpetrator’, 135, breder 132-137. Bar-On spreekt 

liever van gedrag, niet van omstander-zijn als een persoonlijkheid of een karakterkenmerk. Zie ook Houwink ten 

Cate, ‘The Enlargement of the Circle of Perpetrators’, 66, waar Houwink ten Cate de factoren ‘willing & 

knowing’ behandelt in zijn bespreking van verschillende categorieën van daderschap. Deze factoren zijn ook bij 

de categorisering van omstanders van belang. 

1402
 Het onderscheid in binnen en buiten het kamp is natuurlijk niet waterdicht. Boeren kwamen ook in het kamp, 

en de bouwlui die voor langere tijd in het kamp verbleven, waren meestal afkomstig uit de omgeving, net als 

vele andere niet-joden die het kamp bezochten voor handel en zaken. Ik maak hier niet alleen een onderscheid 
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die niet overgingen tot actief verzet, die zich min of meer afzijdig hielden? Hoe omschrijven 

zij deze mensen die pas ver na de oorlog met de term omstander worden aangeduid?  

Een grote plaats nemen deze omstanders in de egodocumenten overigens niet in; in 

veel egodocumenten komen zij helemaal niet voor en als zij worden beschreven gebeurt dat 

meestal maar in enkele regels. Dit zal deels te maken hebben met het feit dat de grens tussen 

buiten en binnen strikt werd bewaakt. Contact was niet makkelijk. Daarnaast was ondanks de 

verwevenheid met de onmiddellijke omgeving het overheersende gevoel dat Westerbork een 

eigen, andere ‘wereld’, een joodse stad op de Drentse hei was.
1403

 Toch verklaart dat niet 

helemaal waarom omstanders zo weinig in de egodocumenten voorkomen. Hieraan zal 

verderop in het hoofdstuk meer aandacht worden besteed. 

 

5.4.2. Omstanders in het kamp 

De meest in het oog lopende omstanders in het kamp waren de Nederlanders die in het 

vluchtelingenkamp werkten. Enkele daarvan bleven voor kortere of langere tijd in het 

doorgangskamp werkzaam. Vooral het vaste personeel wordt in egodocumenten genoemd. De 

losse arbeiders die vanaf begin 1942 werden aangetrokken om aan de nieuwe barakken en 

wegen te werken, worden slechts sporadisch in de egodocumenten beschreven. Ephraïm Bril 

is een uitzondering wanneer hij in zijn dagboek uitgebreid beschrijft hoe hij niet-joodse 

timmerlieden moest helpen en hoe dit een uitstekende gelegenheid tot briefsmokkel was. Als 

Bril echter het wegenwerk beschrijft dat hij en zijn vrienden moesten uitvoeren voor een 

Utrechtse firma, merkt hij met een nauwgezet gevoel voor understatement op hoe die ‘volgens 

hun zeggen “met ons zijn”, doch praktisch gesproken pakten ze ons op weinig hoffelijke wijze 

aan.’ Deze mensen behandelden Bril en zijn medearbeiders slecht. Al snel werd hem duidelijk 

‘dat wij slaven waren.’
1404

 In zijn brieven maakt Werner Stertzenbach melding van dezelfde 

                                                                                                                                                         
om zo de verschillende omstanders beter te kunnen ordenen, maar ook omdat er voor kampingezetenen zelf een 

duidelijk verschil was tussen (omstanders) binnen en buiten het kamp. Dit zal in de volgende paragrafen worden 

beschreven. 

1403
 Aangekomen in Westerbork voelde men zich afgesloten van de rest van de wereld. Zie hierover hoofdstuk 

drie ‘Jo en ik slapen in één barak’, paragraaf 3.2 Aankomst en 3.9. Aanpassing en gewenning. Het was als een 

‘andere wereld’ (Ottenstein), maar dan wel een joodse wereld. Ook Hélène Wolff weet dit zeer treffend te 

verwoorden: ‘Ik lees de sprookjes van Andersen. We kunnen ze hier beter begrijpen, omdat alles, dat eens 

realiteit was, opgehouden heeft te bestaan. We leven als ’t ware op een andere planeet.’ Brief van Hélène Wolff 

van 1 juni 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 889. 

1404
 Bril, ‘Dagboek, Mantinge’, dagboekaantekening van 18 juli 1942, NIOD, 244, inv.nr. 921. ‘Uit het veld 

slaan laat ik me niet zoolang ik nog een grijntje wilskracht in mij heb’, voegt hij aan zijn relaas over dit werk toe. 
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bouwactiviteiten, maar de bouwlui beschrijft hij niet.
1405

 Arts Sally de Jong beschrijft in zijn 

verslag uit 1943 hoe arbeiders voor 50 cent per stuk briefjes smokkelden, maar geeft verder 

geen oordeel over deze mensen.
1406

 Dat geeft Izak Stibbe in zijn memoires wel over de hoge 

prijs van illegale tabak: ‘deze lui hebben ons zwaar uitgemolken, dit waren de zgn. goede 

Nederlanders.’
1407

 Vijftig jaar later beschrijft Fred Schwarz heel nauwkeurig de uitbreiding 

van het kamp met hulp van Nederlandse aannemers zonder over persoonlijk contact te 

spreken.
1408

 

 In de egodocumenten is er meer aandacht voor het vaste personeel dan voor de losse 

arbeiders die het kamp van tijd tot tijd bevolkten; al blijft het vaak bij een korte melding van 

hun afwezigheid in het kamp, soms wel, soms niet met bijkomend oordeel. Italie heeft het in 

zijn dagboek – spottend? – over ‘“Ariërs”’, wanneer hij het Nederlandse niet-joods personeel 

beschrijft.
1409

 De enige opmerking die Philip Mechanicus over deze groep maakt is positief. 

‘De commandant heeft het Arische personeel in het kamp bijeengeroepen en in een toespraak 

het verbod uitgevaardigd, met de Joden in het kamp te verkeren. De laatste maanden was het 

verkeer zeer vriendschappelijk geworden, was het trouwens altijd geweest.’
1410

 Nora Keizer is 

duidelijk kritischer als zij vlak na de oorlog beschrijft hoe in de keuken – waar zij werkte – 

ook voor het ‘arisch personeel’ werd gekookt. ‘Dat de diners van deze laatsten enigszins 

afwisselender en luxueuzer zijn, hoeft geen betoog.’
1411

 Deze heren hebben zolang gewerkt’, 

schrijft Werner Stertzenbach, ‘tot dat zij weggejaagd werden, ja ten dele zelfs alle mogelijke 

medewerking aan de Nazi’s verleend’, wat hem deze mensen tot de ‘collaborateurs’ doet 

rekenen.
1412
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 Stertzenbach, Rood en Jood, 36, brief van 28 juni 1942 aan Stella Pach. 

1406
 De Jong, ‘De ondergang van het Nederlandsche jodendom’, NIOD, 250i, inv.nr. 493, 7. 

1407
 Stibbe, ‘Mijn oorlogsverleden’, 1997, HCKW, DO 634, inv.nr. 7538-02. 

1408
 Schwarz, Treinen op dood spoor, 105, 110-111. Vergelijk Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, 

inv.nr. 510, 48 over uitbreiding van het kamp zonder over de arbeiders uit te weiden. 

1409
 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 464, dagboekaantekening van 1 juni 1944. In zijn dagboek zijn 

alle niet-joden ‘Ariërs.’ 

1410
 Mechanicus, In dépôt, 154, dagboekaantekening van 8 september 1943. Overigens kan het zijn dat voor 

Mechanicus de marechaussee ook onder het ‘arische personeel’ valt. 

1411
 Keizer, Danse macabre, 93. 

1412
 Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 5, 12-13. 
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 In memoires worden enkele individuen in groter detail beschreven.
1413

 Over de 

Nederlandse commandant Jacques Schol zijn de meningen verdeeld.
1414

 Enkele auteurs 

hebben positieve herinneringen aan zijn optreden. Otto Birnbaum meent dat de commandant 

‘wohlgesinnt’ was tegenover de kampingezetenen, en dat zijn vrouw veel deed om het leed te 

verzachten en de Duitsers tegen te werken.
1415

 Zo’n vijftig jaar later herinnert Hannelore 

Grünberg-Klein zich de man als een ‘goede kommandant, anti-Duits en anti-Nazi. Hij 

probeerde het de mensen zo goed mogelijk te maken.’
1416

  

Dat ‘probeerde’ is cruciaal in het oordeel over deze commandant. ‘Trotz seines 

Wohlwollens musste er doch Schritt für Schritt den deutschen Anweisungen folgen’, schrijft 

Otto Birnbaum.
1417

 Volgens Jozef Weisz was ‘Schol (…) een goede man, maar hij kon nooit 

tot een besluit komen.’
1418

 Hans Ottenstein beschrijft Schol als ‘goed’, ‘scherp anti-nazi en 

anti-Duits’, maar ook als ‘een slecht psycholoog. Hij wilde wel, maar kón de Joden niet zeer 

tot steun zijn bij de Duitsers; hij werd ook betrekkelijk gauw weggestuurd.’
1419

 Het negatieve 

beeld dat onder sommige Alte Kampinsassen over Schol heerste, zou volgens hem ‘een 

gevolg van hun opgesloten (…) in vredestijd’ zijn. Schol had weliswaar één of twee keer 

geslagen, maar dat was een ‘misselijk voorval’ geweest, waarbij Schol, die zou lijden aan 

tropenkolder, door omstandigheden even zijn zelfbeheersing was kwijtgeraakt.
1420

 Inderdaad 

oordelen enkele Alte Kampinsassen behoorlijk negatief over de Nederlandse commandant. 

‘En hoe moet men over de commandant J. Schol denken, die zelfs zo ver ging, dat hij met zijn 

zweep er op los ranselde, toen een vrouw hem zei, dat zij geen bed had’, schrijft Werner 

                                                 
1413

 De bewaard gebleven brieven en dagboeken beslaan voor het overgrote deel een latere periode in het bestaan 

van het kamp waardoor weinig over het Nederlandse personeel in deze egodocumenten is te vinden. Alles wat 

over het niet-joodse personeel wordt geschreven, is hierboven genoemd. 

1414
 Jacques Schol was commandant van het vluchtelingenkamp vanaf mei 1940 toen het kamp onder het 

ministerie van justitie kwam te vallen en behield zijn functie enige tijd in het doorgangskamp tot zijn ontslag 

door Gemmeker in begin 1943. Zie over Jacques Schol en vluchtelingenkamp, hoofdstuk zes ‘De menschen zijn 

als overal’, paragraaf 6.2.1. De voorgeschiedenis en 6.2.2. Leven in vluchtelingenkamp Westerbork. 

1415
 Birnbaum, verslag, NIOD, 250i, inv.nr. 497, 3. 

1416
 Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 56. 

1417
 Birnbaum, verslag, NIOD, 250i, inv.nr. 497, 3. 

1418
 Weisz, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 3. 

1419
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Stertzenbach vlak na de oorlog.
1421

 ‘Verbijsterd zien wij’, schrijft Fred Schwarz in zijn 

memoires, ‘hoe Schol, ook over het kookpunt, onbeheerst met zijn rijzweep erop los slaat.’
1422

 

Naast Schol worden enkele andere vaste personeelsleden beschreven. Dezelfde 

persoon kon voor de één meevallen, maar was voor de ander juist een verschrikking. In de 

ogen van Paul Siegel was Huisman, de boomlange leider van de buitendienst, geen kwade 

kerel. Hij was een ‘uitzonderlijk verschijnsel’, dat wel, maar gedroeg zich ‘zeer voorkomend 

tegenover de leden van de Hachsjara’ waar Siegel lid van was. Zijn positieve oordeel zal 

zeker zijn beïnvloed doordat Huisman hem uit de barak van de politie redde, toen Siegel zijn 

geduld had verloren en een OD-er had toegetakeld.
1423

 Fred Schwarz herinnert zich deze man 

heel anders; Huisman was ‘de opperbaas.’ Hij liet Schwarz en zijn vrienden in de stromende 

regen werken, hoewel er volgens de normen van de Nederlandse Heide Maatschappij werd 

gewerkt, wat inhield dat bij regen gestopt en geschuild mocht worden. Maar voor Huisman 

was de regen alleen maar ‘natte wind.’
1424

 Over Snater, baas van de groentekwekerij, zijn 

beiden het echter eens. ‘Snater mag ik wel, hij is een aardige vent’, schrijft Schwarz, en Siegel 

herinnert zich dat hij met Snater ‘goed kon opschieten.’
1425

  

In bovenstaande beschrijvingen is de belangrijkste graadmeter in de beoordeling van 

het Nederlands personeel de manier waarop deze mensen zich tegenover de auteurs 

gedroegen. Aan de hand daarvan worden zij ingedeeld in ‘goeden’ en ‘slechten.’ Het optreden 

van het personeel van de nazi roofbank Lippman en Rosenthal, werkzaam bij de registratie, 

werd als bijzonder negatief ervaren. ‘Was de behandeling overal zoowel van politie tot 

ambtenaren correct geweest, bij Lippmann R[osenthal] komende, troffen wij een jongmensch, 

dat dusdanig onbehoorlijk optrad, dat zelfs de kalmste moeite had om zich te beheersen’, 

merkt Willem Willing in zijn dagboek op.
1426

 ‘Then we were at the mercy of the banking 

house’s Nazi agents’, schrijft Herbert Kruskal na de oorlog, ‘who tried by intimidating us 
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 Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 6. Stertzenbach zette Schol op de lijst van 

collaborateurs die hij opstelde. Zie ook Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, HCKW, RA 1103, 2. 

1422
 Schwarz, Treinen op dood spoor, 119, 125, ook 81-83, 114. 

1423
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 107-108, 112. 
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 Schwarz, Treinen op dood spoor, 83-84. 

1425
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 107. 

1426
 Willing, Afdrukken van indrukken, 18. 
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with roaring and shouting, bullying and punching to extort whatever more they could 

investigating our clothing and bodies.’
1427

 

Naast het personeel, los of vast, kwam er regelmatig bezoek in het kamp. Zelfs 

privébezoek was in de eerste maanden van het doorgangskamp nog officieel toegestaan; 

daarvoor kon je een verzoek indienen. ‘Het is volkomen veilig (…) Wanneer een niet-jood 

een jood in het Lager opzoekt, dan krijgt hij van Z-4 gelegenheid in de Marechaussee kazerne 

met ons te spreken. Schrijf ons even of iemand genegen is te komen, dan zal ik een verzoek 

indienen’, schrijft Jaap Levie eind 1942 aan familie.
1428

 Werner Löwenhardt herinnert zich 

hoe zijn vriendinnetje Jo een paar dagen kwam logeren. ‘In die beginperiode was alles 

eigenlijk nog vrij normaal’, schrijft hij, ‘en had je ook nog contact met de buitenwereld.’
1429

 

Het brengen van pakjes door kennissen, zoals Salomon Braaf met sympathie beschrijft, zal in 

1943 niet meer mogelijk zijn geweest.
1430

 In enkele memoires schrijven auteurs hoe – nadat 

het privébezoek verboden was – kennissen en vrienden naar het kamp kwamen en probeerden 

kampingezetenen uit het kamp te halen.
1431

 Deze mensen figureren geregeld in brieven en 

dagboeken van kampingezetenen. Oud-collega Van de Loeff stuurde Italie pakjes en brieven 

en was een ‘trouw vriend’, en andere collega’s schreven ‘aardige brieven.’
1432

 Werner 

Löwenhardt herinnert zich hoe hij een ‘schitterend’ kerstpakket van zijn voormalige 

werkgever ontving inclusief de begeleidende ‘heel aardige’ brief.
1433

 Deze vrienden en 

kennissen kunnen door hun actieve hulp echter geen omstanders worden genoemd. 
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 Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 509, 2. Zie ook Walda, Van Leeren, 
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Een enkele keer beschrijven auteurs in verslagen en memoires niet-joden (uit de 

directe omgeving van het kamp) die voor zaken in het kamp kwamen. Fritz Tauber werd uit 

het kamp ontslagen en reed samen met enkele anderen met een voerman mee naar Assen. 

‘Gedurende de rit vertelde ons de voerman het een en ander uit het kamp waar hij dagelijks te 

doen had’, schrijft Tauber in 1943.
1434

 Tauber zei de voerman dat het mensonwaardig was in 

Westerbork. ‘U had een maand geleden hier moeten zijn, dan pas zou U van mensonwaardig 

kunnen spreken’, sprak daarop de voerman, waarna hij de oktoberdagen van 1942 beschreef. 

De voerman kreeg een groot bedrag aangeboden om een kind onder de dekens mee te 

smokkelen, maar toch durfde hij het niet aan. ‘Ik heb zelf tien kinderen en was bang daarbij 

gepakt te worden. Je weet wat je daar te wachten staat’, citeert Tauber de man.
1435

 Tauber 

geeft geen verder commentaar. Sympathiseerde hij met de beslissing? Meende hij net als de 

voerman dat het niet bij de joden zou blijven? Voor beide mannen was de afloop van de 

oorlog nog onbekend. Werner Löwenhardt herinnert zich hoe hij geregeld met ‘de 

vrachtwagen van de oude Sipkema’ meereed naar Assen; als officiële kamptekenaar had hij 

een pasje waarmee hij ook buiten Westerbork kon komen. Hij beschrijft hoe hij ook wel op de 

fiets naar het dorp reed en boeren hielp met aardappels rooien, om te concluderen: ‘Alles 

officieel, reglementair, alsof er niets aan de hand was en er geen trein naar Auschwitz 

ging.’
1436

 

Het in egodocumenten geschetste beeld van de omstanders in het kamp is gemengd. 

Negatieve en positieve beschrijvingen staan naast elkaar, al wordt het beeld in memoires licht 

negatiever. Toch wordt op een enkele uitzondering na de rol van omstanders in het kamp niet 

heel expliciet gethematiseerd, men onthoudt zich zelfs vaak van een duidelijk oordeel. Hoe 

schrijven auteurs over omstanders buiten het kamp? 

 

5.4.3. Omstanders buiten het kamp 

Veel van de kampingezetenen kregen te maken met de Drentse boeren in de directe omgeving 

van het kamp. Auteurs schrijven over het verplichte aardappelrooien in de zomer. Ook 

noemen ze de ruilhandel die ze met deze boeren aangingen. Niet iedereen geeft een 
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oordeel.
1437

 Het beeld van deze boeren is gemengd. De zestienjarige Jenny Stern had het 

geluk een baantje als dienstmeisje bij één van deze boeren te bemachtigen. ‘Ik wens niet 

beter. Ik heb een vreselijk leuk baantje’, schrijft ze aan haar ouders, om in een volgende brief 

toe te voegen ‘Het zijn schatten. Dit zullen jullie uit mijn vorige brief wel vernomen hebben. 

De vrouw behandelt mij echt als haar oudste kind. Ze is een schat.’
1438

 Misschien zette Jenny 

het goede van haar baantje extra dik aan om haar ouders gerust te stellen. Hoe het ook zij, de 

relatie bekoelde aanzienlijk toen haar baas, boer Fledderus, haar aanrandde. Simon Magnus 

was vooral erg blij met het eten dat hij van de boeren kreeg als hij op het land moest werken. 

‘Wij aten veel soep, aardappelen, pap of sla. Dat was gezond’ en ‘Een keer kregen we van de 

boer een appel.’
1439

 Ook Salomon Braaf herinnert zich kort na de oorlog de boeren waar hij en 

anderen werkten, die hen allemaal een flinke portie gekookte aardappels gaven, hielpen om 

levensmiddelen te kopen voor de bonnen die hij nog had en brieven wegbrachten naar het 

dichtstbijzijnde postkantoor.
1440

 

  ‘Onlangs waren een paar rijke Drentse boeren zijn [Gemmekers bij een 

revuevoorstelling EM] genodigden, die niet waren geïnstrueerd: zij applaudisseerden als 

gekken’, schrijft Philip Mechanicus.
1441

 Maar de journalist noteert even nauwgezet hoe ‘de 

laatste dagen (…) de schoolkinderen van klein tot groot 's middags uitgestuurd [worden EM] 

voor het aardappelen rooien bij de boeren in de omtrek onder leiding van de 

onderwijzeressen. Menig kind komt ziek van de te grote inspanning thuis.’
1442

 Ook de 

ruilhandel met haar exorbitant hoge prijzen wordt kritisch beschreven. ‘Clandestien was nog 

van alles te koop, maar voor fantastische prijzen. Veel ruilhandel werd gedreven tussen de 

boeren in de omgeving en de kampbewoners.’
1443

 Een simpel feit als het niet willen helpen 

vervoeren van oude mensen, vrouwen en kinderen van de trein in Hooghalen naar het kamp 

omdat het zondag was, riep wrevel op. ‘Vandaag is het Zondag’, schrijft de FK-man. ‘Daarom 
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rijden vandaag minder auto’s en boerenwagens de bagage hierheen. (…) Of de boeren 

daaraan gedacht hebben, toen ze verklaarden op Zondag niet te rijden?’
1444

  

 In latere memoires overheerst een negatiever beeld. Paul Siegel beschrijft hoe hij 

vanwege zijn werk op het land buiten eten kon kopen, ‘zij het tegen woekerprijzen. (…) De 

boeren waren blij met het snel verdiende extra geld.’
1445

 Vaak gaat deze negatieve waardering 

samen met een nadruk op een verschil in cultuur. De Drentse boeren worden niet alleen 

negatief, maar vooral als simpel beschreven. Inge Gassmann-Baumann ondervroeg 

verschillende boeren na de bevrijding voor de Intelligent Service. ‘Als ik hun vroeg waarom 

zij NSB’er geworden waren, dan antwoordden die simpele Drentse boeren, die zo arm waren 

als een kerkmuis en haast onverstaanbaar spraken: “Mijn zoon vond het beter” of ”Ik kreeg 

dan een mud aardappelen” e.d..’
1446

 ‘Op een dag vertelde een van de meisjes, die in de keuken 

was geweest’, herinnert Shmu’el Hacohen zich, ‘dat ze gezien had, dat de boerin de luiers van 

het kleine kind uitspoelde in de pan waar ze naderhand onze pap in kookte. Dat was geen 

kwade opzet, ze waren het zo gewend en zagen er niets verkeerds in. De boerin zei: ‘Ik maak 

die pan toch schoon!’’
1447

 In enkele memoires wordt expliciet gereflecteerd op de rol die deze 

boeren speelden. Alexander Roseboom schrijft bijvoorbeeld: ‘De meeste boeren waren te 

stom om voor de duvel te dansen, of zij speelden toneel. Nooit werd door hen onze 

gevangenschap te berde gebracht. Zij deden alsof de hele situatie volkomen normaal was en 

toonden niet het minste medeleven met ons.’
1448

  

Naast boeren worden sporadisch voorbijgangers genoemd. Voor Mirjam Bolle 

onderstreepte hun aanwezigheid vooral haar eigen gevangenschap. ‘Buiten het kamp is het 

schitterend, prachtige heide, en toch was ik reuze terneergeslagen, omdat ik eraan dacht hoe 

we vroeger fietsten en genietend rondkeken, terwijl we nu gevangenen zijn, die door een 

doodenkele voorbijganger als een mirakel worden aangestaard.’
1449

 Gabriel Italie schreef over 

een Landwachter die joden snapte op smokkel, al oordeelde hij niet.
1450

 Dat doet Werner 

Löwenhardt in zijn memoires wel, als hij beschrijft hoe landwachters – NSB’ers – aan hem 
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vroegen wat hij buiten het kamp deed. Werner had een pasje als officiële kamptekenaar en 

kon ze zo laten zien dat hij ‘legaal’ buiten was. ‘Zodra ze die ster zagen, was ‘t ‘Wat doe je 

hier?’ Dan zei ik: ‘Dat zie je toch, tekenen.’ ‘Mag dat dan?’ ‘Anders zou ik het toch niet 

doen.’ Dan dropen ze af. Ik ben wel drie, vier keer gecontroleerd; dat hadden ze nog nooit 

gezien, een jood die vrij rondliep.’
1451

 

 Meer dan over de boeren schrijven auteurs over de plaatselijke bevolking rondom de 

trein. Vaak gaat het niet alleen om specifiek Drentenaren, maar meer algemeen over niet-

joodse Nederlanders die bij het vertrek van huis, tijdens de reis, of bij aankomst of vertrek in 

Hooghalen of het kamp aanwezig waren. Auteurs maken niet altijd duidelijk onderscheid 

tussen toeschouwers van de trein in of rondom Westerbork en in de rest van Nederland. 

Beiden vertonen in de beschrijvingen van de auteurs de typische kenmerken van wat later 

omstanders gingen heten. In en net na de oorlog schrijven auteurs uitermate positief over deze 

omstanders, op dezelfde manier als we bij de marechaussees zagen. ‘Het hele dorp was 

uitgelopen; in dikke rijen stonden de mensen langs de weg; hun houding drukte sympathie 

uit’, schrijft Gabriel Italie in zijn dagboek over zijn vertrek uit Barneveld.
1452

 ‘Niet te 

beschrijven is het medeleven van onze Nederlanders in de dorpen die wij passeerden. In 

Assen en Zwolle was die enorm’, tekent Bernard Simmeren vlak na de oorlog op.
1453

 In 

verscheidene vroege memoires worden heel positieve woorden gewijd aan het ‘Nederlandse’ 

volk, bijvoorbeeld door Herbert Kruskal: ‘It is a sheer impossibility to relate how the Dutch 

people, of all social strata, rallied to the relief and rescue of the Jews, to spare and deliver 

them from impending peril and looming doom.’
1454

  

Zelfs al heeft men meer gemengde gevoelens over de niet-joodse bevolking, dan nog 

is er geen sprake van eenzijdige afkeuring. Nora Keizer vroeg voordat ze naar Westerbork 

vertrok of vrienden haar wilden helpen onderduiken, maar niemand zei toe. ‘Ach ik begrijp 

het wel, ze zijn allemaal te bang voor de gevolgen, voor verraad, voor ontdekking. Iedereen 

moet immers het eerst aan zichzelf en aan zijn gezin denken. Ik kan het de mensen niet 
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kwalijk nemen.’
1455

 Wel valt op dat vooral enkele Duitse en Oostenrijkse joden ambivalenter 

zijn in hun beschrijvingen over het Nederlandse volk rondom de trein. Toen de trein in 

Hooghalen stopte, beschrijft Fritz Tauber hoe medepassagiers dit op een gegeven moment 

merkten. ‘Velen wisten niet eens wat voor vracht in de eerste wagons meegevoerd werd, 

hoeveel wanhopige mensen in dezelfde trein zaten. (…) Alle ramen waren bezet door 

reizigers die verbaasd naar ons stonden te kijken. Met brandende ogen staarde ik de mensen in 

het gelaat, alsof ik van hun hulp kon verwachten. Mannen en vrouwen passeerden voor mijn 

oog, honderden mensen met hun verschillende gedachten. Wat wisten zij feitelijk van ons af? 

Zo bleven wij achter, verlaten en vergeten, in ons midden mensen die niet in staat waren de 

verre weg naar het kamp te lopen.’
1456

 Maar deze ambivalentie staat naast de heel positieve 

beschrijving van goed ‘geïntegreerde’ Duitse joden als Herbert Kruskal en Helmut Mainz, die 

in hun vroege memoires vol lof zijn over het Nederlandse volk, waar zij zichzelf deel van 

waren gaan voelen.
1457

 

 In late memoires verandert de waardering van het Nederlandse volk aanzienlijk. Van 

omstanders bij de trein wordt niet meer hun medeleven benadrukt, maar juist dat zij daar 

stonden en niets deden.
1458

 De trein bleef altijd rijden. ‘Wie joden nu verwijt zich niet te 

hebben verzet die moeten zich bedenken dat miljoenen niet joodse Nederlanders hen rustig 

hebben laten vertrekken’, schrijft Alexander Roseboom.
1459

 Niet iedereen gebruikt dergelijke 

emotionele bewoordingen, maar ook een simpele zin als ‘Voorbijgangers bleven naar ons 

staan kijken’, van Ellen Eliël-Wallach geeft aan dat zij zich hierover ongemakkelijk voelde en 

de uitspraak lijkt een licht verwijt te impliceren.
1460

 De hulp, of eerder de hulp die men niet 
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kreeg, wordt veel explicieter benoemd.
1461

 De onwil van de plaatselijke bevolking wordt 

genoemd. ‘Maar iedereen weet dat je van de plaatselijke bevolking absoluut geen hulp zal 

krijgen, ze zijn óf bang óf niet geïnteresseerd, in de meeste gevallen allebei. Het staat vast dat 

er volop onderduikplaatsen [voor niet-joden EM] zijn in Drenthe maar slechts weinige voor 

joden’, stelt Fred Schwarz resoluut in zijn memoires.
1462

 Vaker worden niet alleen de 

Drentenaren, maar alle Nederlanders gehekeld. Hacohen schrijft over ‘dat geliefde Vaderland, 

dat nu zijn joodse burgers over de Oostgrens uitkotste.’
1463

 ‘Wat hebben de bewoners langs de 

spoorlijn gedacht als ze de trein zagen rijden en hem nawuifden? Dachten ze misschien dat 

wij op vakantie gingen?’ stelt Elie Cohen cynisch. ‘Ik denk dat het antwoord moet luiden: 

neen, maar het interesseerde ze niet, ze accepteerden de uitstoting van de Joden, het raakte 

hun verder niet.’
1464

 

 Steeds vaker schrijven auteurs dat er nooit grootschalig verzet tegen de deportaties is 

geweest. Nooit is geprobeerd de spoorlijn te bombarderen, de Nederlandse Spoorwegen 

kwamen pas in opstand toen het al te laat was. ‘Nooit is de trein blijven staan door toedoen 

van weigerende spoorambtenaren, of een actie van een verzetsgroep’, schrijft Roseboom 

boos.
1465

 Eddy Mannheim richt zijn woede vooral op de Nederlandse spoorwegen die pas 

gingen staken, toen de treinen al waren vertrokken. ‘Die staking kwam dus voor ruim 100000 

joden uit Nederland te laat…..’
1466

 De bekendste kritiek komt wellicht van Gerhard Durlacher 
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in zijn boek Strepen aan de hemel: strepen van vliegtuigen die op weg waren naar Duitsland, 

maar altijd weer over Nederland vlogen zonder daar enige schade aan te richten.
1467

 In 

contemporaine egodocumenten en vroege memoires is er wel hoop op of een vraag naar hulp 

van buiten, maar deze wordt meestal niet expliciet gethematiseerd. Uitzondering is Philip 

Mechanicus als hij schrijft over ‘Dokter van de R.’ die het gedrag van de geallieerden 

hekelde. Die hadden immers, als zij wilden, op korte termijn een einde aan de oorlog kunnen 

maken. Mechanicus meende echter dat het niet zo vreemd was gezien de omstandigheden dat 

men geneigd was in ‘politieke vrienden, die niet op de gewenste tijd hulp brengen, zijn 

vijanden te gaan zien. Bewustzijnsvernauwing’, concludeert hij.
1468

  

De tendens is duidelijk. Omstanders buiten het kamp worden naarmate de tijd 

verstrijkt negatiever beschreven en hun rol in de oorlog wordt explicieter gethematiseerd.
1469

  

 

5.4.4. Van meelevende medeburger naar onverschillige omstander 

De beleving van en herinnering aan omstanders búiten het kamp verandert weliswaar van een 

positief oordeel in de oorlog naar een steeds negatiever oordeel na de oorlog, het beeld van 

omstanders ín het kamp is zowel in als na de oorlog ambigu. Het totale beeld van omstanders 

is dus niet eenduidig. Deel van het probleem is de eerdere genoemde afwezigheid van een 

geschikt vocabulaire, vooral in en net na de oorlog. Het is voor de auteurs lastig om al die 

verschillende niet-kampingezetenen in te delen; het lukt dan ook maar gedeeltelijk. Ook 

speelde een grote verscheidenheid aan factoren - die op hun beurt weer verschillend werden 

gewogen per tijd, persoon en plaats - een rol bij de beoordeling van (het gedrag van) 

omstanders. Daardoor liepen de beleving en herinnering soms behoorlijk uiteen. Individuele 

dispositie was voor auteurs misschien nog wel het meest doorslaggevend; wanneer een boer 

of Nederlandse werknemer hen vriendelijk bejegende, viel het totale oordeel al snel positief 

uit. Wat ik in de egodocumenten tegen ben gekomen aan factoren die de beoordeling van 
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omstanders verklaren, spoort, ten slotte, met wat bijvoorbeeld historicus Dan Bar-On over 

omstanders(gedrag) constateerde.
1470

 De theorie volgt als het ware de praktijk. 

Een eerste factor in de beoordeling van omstanders was de relatie tussen deze mensen 

en de slachtoffers en daders. Met andere woorden, de vraag in welke positie de omstanders 

zich ten opzichte van de kampingezetenen bevonden, is belangrijk. Nederlands personeel dat 

(tot op zekere hoogte) met de Duitsers samenwerkte en zich in posities van macht bevond, 

werd duidelijk minder positief beoordeeld dan toevallige voorbijgangers. Zij hadden in de 

ogen van de auteurs een sterkere morele verantwoordelijkheid voor hun daden. Bouwvakkers 

en zakenlui werden minder sterk be- en veroordeeld; zij stonden verder van de 

kampingezetenen en het gebeuren af en hun relatie tot de kampingezetenen werd veel minder 

gekenmerkt door afhankelijkheid en macht. Boeren in de directe omgeving daarentegen 

stonden net als het Nederlands personeel in een hiërarchische relatie tot de kampingezetenen. 

Daarbij kwam nog het clandestiene voordeel dat zij uit de situatie haalden. Dat was voor 

verschillende auteurs inexcusabel. Consequent werden zij ook in de oorlog al relatief negatief 

beschreven. 

 Ten tweede bepaalde de nabijheid van de omstanders tot de vervolging hoe zij werden 

beoordeeld. Zo werd het Nederlandse personeel consequent negatief beschreven, in en na de 

oorlog. Over Kapitein Jacques Schols gewelddadige optreden bij een transport werd door 

verscheidene auteurs met afkeer geschreven. Typerend is wel hoe nabijheid in de oorlog een 

andere betekenis heeft dan daarna. Immers, van de meeste niet-joden werd in de oorlog niet 

gedacht dat zij zicht hadden op de gebeurtenissen, terwijl auteurs na de oorlog juist de 

nabijheid, of eerder, betrokkenheid, van haast alle niet-joden benadrukken, zelfs al waren ze 

er niet letterlijk bij betrokken.  

Het verschil in beoordeling van de nabijheid in en na de oorlog, hangt samen met de 

kennis die omstanders in de ogen van de auteurs wel of niet zouden hebben (gehad); een derde 

factor in het oordeel over omstanders. Deze kennis werd in en net na de oorlog anders 

ingeschat dan later. In de oorlog, zo benadrukken de auteurs, moesten zowel joden als niet-

joden het grotendeels doen met geruchten en gissingen. Niemand wist precies wat er ging 

gebeuren: deze onzekerheid over een definitieve kennis klinkt dan ook door in het oordeel van 

omstanders in de oorlog, ook bij die omstanders die dicht op de vervolging stonden, zoals 

omstanders bij de trein. Daardoor valt dit oordeel over het algemeen positiever uit dan later, 

als er definitieve kennis is over wat er in de kampen in het oosten plaatsvond. 

                                                 
1470

 Zie, 311, voetnoot 1401. 
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Ten slotte was het gevaar dat omstanders liepen als zij zouden overgaan tot (actieve) 

hulp of verzet, een factor die de auteurs in hun oordeel meenamen. In de oorlog zat de schrik 

voor Mauthausen er goed in. Nora Keizer schreef immers dat ze begrip had voor vrienden die 

het niet aandurfden haar te helpen onderduiken. Fritz Tauber leek te sympathiseren met de 

voerman die weigerde een kind te smokkelen, zelfs al zou hij een geldbedrag krijgen. Auteurs 

schatten de kans op bestraffing hoog in, hoger dan achteraf bezien reëel was.
1471

 Om deze 

redenen toonden auteurs begrip voor de voorzichtigheid van omstanders en koesterden zij 

geen wrok als de hulp niet verder ging dan het sturen van pakketjes en brieven. Daar was men 

immers in de zeer penibele situatie al heel blij mee. De dankbaarheid is ook een teken van de 

psychische afhankelijkheid van de kampingezetenen van deze mensen. Ze verklaart waarom 

het openlijk steun betuigen door bijvoorbeeld het nawuiven van de trein al als een halve daad 

van verzet werd geïnterpreteerd. Omstanders leken in de ogen van auteurs heel veel te doen 

en durven tegen een wispelturige en gevaarlijke vijand. Toen na de oorlog bleek dat het 

gevaar voor omstanders heel erg meeviel, veranderde ook het oordeel over diezelfde 

omstanders. Er vond een verschuiving in het oordeel over de morele handelingsruimte plaats. 

Ook van groot belang bij de verschuiving van het oordeel over de (morele) 

handelingsruimte van omstanders, was de verandering in de positieve identificatie van de 

auteurs van dagboeken, brieven en vroege memoires met de omstanders als hun landgenoten, 

als medenederlanders.  

Zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven, was er in de vooroorlogse joodse 

gemeenschap in Nederland in behoorlijke mate sprake van assimilatie; de Species Hollandia 

Judaica, de joodse Nederlander of Nederlandse jood, zou in vele gradaties bestaan.
1472

 

Zionisme kwam weliswaar als nieuwe vorm van joods (nationaal) bewustzijn steeds sterker in 

de Nederlandse samenleving op, maar grootschalige aanhang bleef uit.
1473

 Zelfs direct na de 
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 Zie bijvoorbeeld De Jong, Koninkrijk deel zes, deel een, 340. 

1472
 Blom, Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse Joden en joden in Nederland, 1870-1940’, 308-310, ‘Jood 

én Nederlander’, 309, Species Hollandia Judaica. De term werd voor het eerst gebruikt door Sigmund 

Seeligmann. Sigmund Seeligmann, ‘Die Juden in Holland. Eine Charakteristik’, in: Festskrift i Anledning af 

Professor David Simonsens 70-aarige Fodelsdag, (Kopenhagen: z.u. 1923) 253-257, 257. Later heeft 

Seeligmann ‘Hollandia’ gecorrigeerd in ‘Hollandica.’ Zie ook hoofdstuk 3 ‘Jo en ik slapen in één barak’, 99, 

voetnoot 348, over assimilatie van Nederlandse joden. 

1473
 Blom, Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse Joden en joden in Nederland, 1870-1940’, 287-295 over 

zionisme tot de Tweede Wereldoorlog, vooral 289, 295, geparafraseerd. Gans, De kleine verschillen die het leven 

uitmaken, 894-898, ‘Allemaal Ome Japie’s: van assimilatie naar Israel-gevoel’, over de naoorlogse ontwikkeling 

van de joodse gemeenschap, hoe zij van overwegend ‘welwillende distantie ten opzichte van het zionisme en 
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oorlog identificeerden veel overlevenden zich weinig met het zionisme, zij stelden zich 

nadrukkelijk teweer tegen pogingen van de nieuwe (zionistische) leiders van de joodse 

gemeenschap om die richting op te gaan.
1474

 Van de 4492 joden die emigreerden gingen maar 

1500, onder wie veel jongeren en Duitse joden, naar Israël; het overgrote deel van wat er van 

de joodse gemeenschap over was, bleef in Nederland.
1475

 Dit zelfbeeld als ‘Joodse 

Nederlander’ staat naast het in hoofdstuk twee beschreven ‘passieve antisemitisme’ van het 

niet-joodse deel van de bevolking, dat tijdens de bezetting juist toenam.
1476

 

 In de ogen van de auteurs die in en net na de oorlog schreven, waren hun niet-joodse 

medeburgers evengoed door de Duitsers overmeesterd. In die algemene zin stelden zij hen 

gelijk aan zichzelf. Auteurs leken niet te zien hoe alleen zij – door de Duitsers – van de rest 

van Nederland waren geïsoleerd, werden opgepakt en gedeporteerd. In de oorlog bood deze 

identificatie met de medeburger hoop, het versterkte een gevoel van solidariteit en gaf 

derhalve steun; men had het idee er niet alleen voor te staan. Direct na de oorlog gaf deze 

identificatie houvast in een wereld waarin antisemitisme bij lange na niet verdwenen was, 

zelfs was gegroeid; de joden die uit de kampen terugkeerden werden slecht ontvangen. 

Opvang vond soms zelfs plaats in dezelfde kampen als NSB’ers en vooral statenloze joden 

hadden het zwaar.
1477

 In het dominante discours van vlak na de oorlog – van een volk dat zich 

                                                                                                                                                         
jodendom’ naar ‘een ware passie voor het joodse verleden en heden en in een bijna blinde liefde voor Israël’ kon 

gaan. 

1474
 Conny Kristel, ‘Revolution and Reconstruction. Dutch Jewry after the Holocaust’, in: David Bankier, The 

Jews Are Coming Back. The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII, (Jerusalem: Yad 

Vashem 2005) 136-147, 145-147. Evelien Gans beschrijft uitvoerig hoe zionisten wel een belangrijke rol 

speelden in de wederopbouw van de Joodse Gemeenschap door onder andere hun voortrekkersrol in de NZB. 

Gans, De kleine verschillen die het leven uitmaken, 556-603, 887, 890-893. Zij wijdt de uiteindelijke geringe 
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werd een verhuizing naar Israël weer iets wat het voor West-Europese joden vóór 1933 in essentie altijd geweest 

was: een vorm van ideële emigratie.’ 

1475
 Chaya Brasz, ‘Na de tweede wereldoorlog: van kerkgenootschap naar culturele minderheid’, in: J.C.H. 

Blom, R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer, (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland, (Amsterdam: Balans 

1995) 351-403, 366, ook aangehaald door Kristel, ‘Revolution and Reconstruction, Dutch Jewry after the 

Holocaust’, 143. 
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 Zie hoofdstuk 3 ‘Jo en ik slapen in één barak’, voetnoot 348, 99. 

1477
 Herzberg maakte al gewag van het naoorlogse antisemitisme in de Balans van zijn boek. Herzberg, Kroniek, 

319-320. Michael Citroen, U wordt door niemand verwacht: Nederlandse joden na kampen en onderduik, 
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eensgezind en moedig had verweerd tegenover de Duitse vijand – was ook weinig plaats voor 

de specifieke ervaringen van het joodse deel van de bevolking. De jodenvervolging werd als 

wezensvreemd in de Nederlandse geschiedenis van de oorlog gezien, zoals Herzberg 

schreef.
1478

 Tegelijkertijd werd in de naoorlogse samenleving vooral in termen van ‘wij’ 

gesproken; de Nederlanders hadden gezamenlijk de vijand het hoofd weten te bieden.
1479

 

Er was tijd nodig om de heftige gebeurtenissen te laten bezinken. De eerste prioriteit 

was het opbouwen van een nieuw bestaan - midden in een samenleving die voor een groot 

deel de andere kant op had gekeken, maar waarin men wél opnieuw een plek moest vinden. 

Pas toen overlevenden in een positie kwamen waarin zij van een grotere afstand naar de 

oorlog konden kijken, ging het beeld van omstanders kantelen. Het onderscheid tussen ‘joden’ 

en ‘niet-joden’ dat in de oorlog (nog scherper) was gemaakt, was na de oorlog niet zomaar 

verdwenen en in memoires wordt men zich daar meer van bewust. ‘Hun geschiedenis tijdens 

de bezettingsjaren was niet samengevallen met die van de andere Nederlanders om hen heen, 

                                                                                                                                                         
Dienke Hondius, Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding, (“s Gravenhage: Sdu 1990), Brasz, 

‘Na de tweede wereldoorlog: van kerkgenootschap naar culturele minderheid’, 351-358, Moore, Victims and 
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opvang na de oorlog. Hinke Piersma, Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, 

getuigenissen, (Amsterdam: bert Bakker 2001), Conny Kristel, Polderschouw. Terugkeer en opvang na de 

Tweede Wereldoorlog, regionale verschillen, (Amsterdam: Bert Bakker 2002), Evelien Gans, ‘“Vandaag hebben 

ze niets, maar morgen bezitten ze weer een tientje.” Antisemitische stereotypen in bevrijd Nederland’, in: Conny 

Kristel (red.), Binnenskamers, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, besluitvorming, (Amsterdam: 

Bert Bakker 2002) 313-353, Bossenbroek, De meelstreep, terugkeer en opvang na de tweede wereldoorlog 

(2001). Teleurstelling was er overigens ook bij veel politieke gevangenen en verzetsmensen, zij het niet specifiek 

over de opvang. 

1478
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1479
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maar was weer deel geworden van de totale geschiedenis van het joodse volk’, schrijft 

historica F.C. Brasz. ‘Dit verschil zou de naoorlogse geschiedenis van de joden in Nederland 

in hoge mate bepalen en was al direct voelbaar na de bevrijding’, schrijft zij naar aanleiding 

van de eerder genoemde kille ontvangst die vooral in late memoires gethematiseerd wordt.
1480

  

De tweedeling werd in de loop der tijd steeds meer voelbaar. Voor de joodse 

gemeenschap in Nederland spelen tot op de dag van vandaag twee zaken een belangrijke rol – 

ook in de relatie die zij met de niet-joodse Nederlandse samenleving onderhoudt – namelijk 

de staat Israël en de gevolgen van de Holocaust.
1481

 Auteurs van latere memoires leggen niet 

dezelfde nadruk op hun Nederlandse nationaliteit als auteurs van contemporaine bronnen en 

vroege memoires. Tegelijkertijd krijgt hun joodse achtergrond juist meer aandacht.
1482

 Niet 

alleen maakte het verstrijken van tijd meer reflectie mogelijk, ook veranderde vanaf de jaren 

zestig het dominante discours waarin over de oorlog en jodenvervolging werd gesproken. De 

jodenvervolging kwam centraal te staan in de geschiedschrijving van de oorlog en de 

dadergroep werd uitgebreid. Steeds duidelijker werd hoe de vervolging nooit zonder 

grootschalige medewerking had kunnen plaatsvinden en hoe het oogluikend ‘toestaan’ van de 

deportaties veel meer consequenties had dan men ooit had kunnen denken. 
                                                 
1480

 Brasz, ‘Na de tweede wereldoorlog’, 351. Vergelijk Dienke Hondius, ‘Bitter Homecoming: Return and 
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Deze verschuiving in de publieke en wetenschappelijke consensus over de rol van 

omstanders weerspiegelt zich in hoe auteurs over deze groep schrijven. De ommekeer in 

memoires kan als een direct gevolg worden gezien van de vergroting (van de 

verantwoordelijkheid) die aan de omstandergroep wordt toegeschreven. In de ogen van de 

auteurs toonden de omstanders geen medeleven, maar juist onverschilligheid. Steeds vaker 

wordt in memoires heel het Nederlandse volk als medeplichtig gezien door zijn nalatigheid 

ten opzichte van zijn joodse landgenoten.
1483

 Soms expliciet, vaker impliciet wordt er vanuit 

gegaan dat het Nederlandse volk misschien niet précies wist wat er in Polen gebeurde, maar 

dat de aanwijzingen voldoende moeten zijn geweest om enige actie te ondernemen. De kans 

op bestraffing was immers lang niet zo groot als gedacht, zo meent en weet men inmiddels, 

gezien het feit dat joden het doelwit van de bezetter waren. De morele actieradius van het 

Nederlandse volk wordt zo als steeds groter gezien.  

Toch maken auteurs van memoires wel onderscheid tussen Nederlanders toen en 

Nederlanders nu. Men beseft dat wat is gebeurd in het verleden ligt. In veel memoires wordt 

zelfs niets tot weinig over omstanders geschreven, merkte ik eerder op, noch over het gebrek 

aan hulp of verzet van buiten. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wil ik dieper ingaan op 

de wijze waarop auteurs over het eigen verzet schrijven. In veel memoires wordt namelijk niet 

gevraagd waarom omstanders niet meer hebben gedaan, maar leggen de auteurs uit waarom 

zij zelf niet (meer) verzet hebben gepleegd of zijn gevlucht. 

 

5.5. VERZET 

Uit Westerbork zijn relatief weinig mensen gevlucht. Op de meer dan honderdduizend 

ingezetenen schat men het aantal ontsnappingen op een paar honderd. Hoewel er ook enkele 

verzetsgroepen in het kamp actief waren, vooral om mensen te helpen ontsnappen, is er 

evenmin grootschalig verzet geweest tegen de transporten.
1484

 Dit verklaart waarom auteurs, 
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zelfs in memoires waar Westerbork een relatief bescheiden plek krijgt in het 

vervolgingsverhaal, vaak eerst uitvoerig uitleggen waarom zij geen verzet hebben gepleegd, 

waarom zij niet zijn ondergedoken of gevlucht.  

Auteurs schrijven dat ze niet wisten waar ze buiten Westerbork naartoe hadden moeten 

gaan als ze éénmaal ontsnapt waren. ‘We had no place to go anyway; we didn’t know of 

anyone who was willing to risk their lives for us’, legt Barry Spanjaard vlak na de oorlog uit 

en concludeert, ‘So we stayed put.’
1485

 Eerder beschreef ik hoe Nora Keizer benadrukte dat ze 

de onwil van haar niet-joodse vrienden om haar te helpen onderduiken kon begrijpen. Fred 

Schwarz en Elie Cohen constateerden dat er nu eenmaal van de kant van de Drentse bevolking 

weinig was te verwachten. En Lex van Weren dacht dat het misschien wel mogelijk moest 

zijn geweest om te vluchten uit het transport dat hem naar Westerbork bracht, maar ‘in de 

praktijk was die kans natuurlijk minimaal. En wie weet wat er dan weer met me was gebeurd. 

Op dat moment dacht ik ook: Waar moet ik zo gauw naar toe?’
1486

  

Eenmaal in het kamp speelden andere overwegingen een rol. De familie met wie men 

samen in het kamp kwam of met wie men werd herenigd, ontmoedigde om te vluchten. De 

Duitsers beloofden immers dat de familie in ieder geval bij elkaar zou blijven, al bleek dit 

later een illusie. Carla van Lier weet dit mooi te beschrijven. ‘Op een keer vertelden Joop en 

Levie, dat ze al wandelend en kijkend naar werkzaamheden tot de ontdekking kwamen, dat ze 

buiten het eigenlijk kamp stonden. Wat nu? Weglopen? Nee, natuurlijk niet! Terugkeren om 

naar de vrouwen en kinderen toe te gaan, nietwaar! Dus liepen ze blijmoedig terug, de 

bewoonde Westerbork-kampwereld in.’
1487

 Familie stond als het ware borg voor elkaar. 

Alexander Roseboom meent dat ontsnappen op zich ‘voor ons een fluitje van een cent’ zou 

zijn geweest, ware het niet dat ‘het risico dat de achterblijvers daarbij liepen’, je weerhield 

‘van iedere poging.’ Immers, ‘het stond als een paal boven water, dat je familie na jouw 

vlucht in de s-barak terecht zou komen. (…) Bij elk transport werden eerst zij aangewezen om 
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te worden doorgestuurd. Meestal naar Auschwitz.’
1488

 ‘Bovendien’, schrijft Rob Cohen, ‘wist 

ik dat er voor iedere gevluchte kampbewoner meerdere andere kampgevangenen mee 

moesten.’
1489

 Of dit nu familieleden betrof of andere kampingezetenen, vluchten werd zo een 

‘egoïstische daad’, in de woorden van Elie Cohen.
1490

 Enkele auteurs lijken de schuld 

(gedeeltelijk) bij de vluchteling zelf te leggen. Jacobus Valk beschrijft in zijn memoires met 

licht misprijzen hoe ontsnappen andere kampingezetenen in gevaar bracht. Over een vrouw 

die melding maakte van een uit het kamp gevluchte jood, schrijft hij: ‘De vrouw redde tien 

levens!!’
1491

 Rob Cohen geeft ten slotte een laatste belangrijke reden aan voor het niet 

ontsnappen uit het kamp, namelijk de onwetendheid over het doel van het transport. ‘Maar er 

was in Westerbork niemand, die ook maar een idee had wat ons te wachten stond. Anders was 

ik er zeker tussenuit gepiept.’
1492

 

De onzekerheid over hun lot, de angst voor represailles zoals verbanning naar de s-

barak, en de moeilijkheid van het vinden van een geschikte onderduikplek maakten de keuze 

voor niet vluchten voor veel auteurs vanzelfsprekend, zo wordt duidelijk uit bovenstaande 

citaten. Wat auteurs zelf niet beschrijven, maar wat na de oorlog steeds duidelijker werd, is 

hoe het meer grootschalige verzet – de infrastructuur van de onderduik – pas goed op gang 

kwam toen de deportaties al grotendeels waren voltooid.
1493

 Tegelijkertijd blijkt uit de 
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egodocumenten van de kampingezetenen hoe de misleidende aard van de vervolging en het 

kamp – de belofte families bij elkaar te houden, de kans op uitstel middels een Sperre, de 

relatief behoorlijke behandeling in het kamp – een belangrijke rol speelde in de keuze voor 

wel of geen vlucht.
1494

 In Westerbork wist je wat je had, het was er redelijk uit te houden – dat 

dit een illusie was, benadrukken auteurs, kon men pas achteraf weten. Tegelijkertijd zetten 

auteurs zich af tegen kampingezetenen die in hun ogen te ver zijn gegaan in hun medewerking 

aan de deportaties.
1495

  

Ook in contemporaine egodocumenten worden de represaillemaatregelen (wegvoering 

via de s-barak naar Mauthausen en later Auschwitz) en de vermeende veiligheid van 

Westerbork aangevoerd als redenen om niet te ontvluchten. Zo overpeinst Philip Mechanicus 

‘De oude gedachte, te vluchten komt weer bij mij op. Het weer is daarvoor ideaal, 's nachts 

pikdonker; maar ik overweeg dat er bij een vlucht van mij de belangen van menigeen in het 

gedrang zouden kunnen raken en dat ook het risico van de vlucht niet onaanzienlijk is. De 

laatste tijd stromen 'ondergedokenen' het kamp binnen. Ik ben een oud S-geval en zou bij 

arrestatie gevaar lopen een dubbele S te krijgen.’
1496

 Als men er maar lang genoeg kon 

                                                                                                                                                         
Christians and the Rescue of Jews in the Netherlands’, in: Chaya Brasz, Yosef Kaplan, (red.), Dutch Jews as 
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blijven, dan zat men de oorlog daar wel uit, zo redeneerde men.
1497

 Dit gevoel misleid te zijn 

is vooral in memoires moeilijk te verkroppen; hadden we dit niet moeten doorzien, zo klinkt 

regelmatig door. ‘I am struck with the naivité of this thinking’, schrijft Eline Hoekstra-

Dresden over de trots waarmee ze de Jodenster droeg en het gevoel van solidariteit dat het 

haar gaf.
1498

 

Auteurs van memoires hebben de behoefte om aan de lezers uit te leggen in welke 

lastige positie zij zaten. Niet alleen probeert men een bevredigend antwoord te geven op de 

vraag waarom men niet is gevlucht uit een kamp waar men achteraf bezien – ogenschijnlijk - 

relatief makkelijk uit had kunnen vluchten en/of actief verzet had kunnen plegen, ook wil men 

laten zien hoe lastig het was om op het moment zelf, zonder alles te kunnen overzien, de juiste 

keuze te maken. ‘Waarom benutten wij de tijd niet om te vluchten?’ stelt Elie Cohen expliciet 

en even verderop ‘Als er geen hulp van buiten kwam, hadden we dan van binnenuit iets 

kunnen doen?’ Na Cohens uiteenzetting over waarom het antwoord op beide vragen 

ontkennend was (en hoe ook omstanders in gebreke bleven), volgt hij met ‘En hoe oordeel ik 

tientallen jaren later over mijn gedrag in Westerbork in 1943?’
1499

 Met zijn gedrag in 

Westerbork verwijst hij naar zijn functie als transportarts en de ‘macht’ die hij derhalve over 

andere kampingezetenen had. Die positie was onlosmakelijk verbonden met zijn besluit om 

niet te vluchten en geen verzet te bieden. Hij ‘koos voor Westerbork.’ Cohen vraagt zich met 

pijn in het hart af of hij toen ‘juist gehandeld’ heeft of dat hij ‘laf’ is geweest, ‘een 

collaborateur’ was geworden.
1500

 ‘Het antwoord voor 1943 is, denk ik, niet moeilijk: ik wilde 

in Nederland blijven, ik wilde het leven in Westerbork niet ruilen voor iets onbekends, 

waarbij de andere overwegingen ook nog meegespeeld hebben. (…) En het antwoord voor 

1992? Het is van grote invloed dat we nu alles weten.’
1501

 

Lang niet iedere auteur schrijft (even expliciet) over eigen ‘tekortkomingen’ en 

schuldgevoelens als gevolg van zijn (niet)-handelen in het kamp zoals Cohen; de meeste 

auteurs bekleedden niet zo’n invloedrijke positie in het kamp. In een hoofdstukje in zijn 

memoires getiteld ‘De keuze die geen keuze was’ legt Sam Stern aan de lezer uit waarom hij 
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uiteindelijk niet is ondergedoken. ‘Maar we hadden niemand die ons kon helpen.’ Over 

ontvluchten uit het kamp dacht hij in Westerbork eigenlijk nooit na. ‘Het was zeker niet 

gemakkelijk’, meent hij, al schrijft hij wel ‘Er waren maar weinig Duitse SS’ers in het kamp: 

we werden in hoofdzaak bewaakt door Nederlandse marechaussee. Er waren wachttorens, 

tankgrachten en prikkeldraad rondom. Als ik van buitenaf hulp had gehad, geweten had dat ik 

ergens kon onderduiken, dan had ik het misschien toch overwogen. Er zijn ontvluchtingen 

geweest waarbij geschoten is. Zo heb ik een keer meegemaakt dat er iemand in het ziekenhuis 

kwam die was aangeschoten en een kogel in zijn arm had.’
1502

 ‘Al deze eindeloze 

overwegingen, en het voortdurende wikken en wegen van de overlevingskansen, waren zo 

slopend dat alleen al dit aspect tal van mensen de zenuwen heeft gekost. Nu ikzelf op de 

leeftijd ben gekomen die mijn ouders toen hadden’, concludeert Jehudith Ilan-Onderwijzer, 

kind in Westerbork ‘begrijp ik steeds meer hoe onmogelijk de toestanden toen waren, en hoe 

noodlottig iedere stap kon zijn wanneer men moest besluiten iets wel of niet te doen.’
1503

 

Werner Löwenhardt bespreekt nergens in zijn memoires expliciet de vraag waarom hij zich 

niet actief heeft verzet, maar telkens opnieuw keert de misleidende aard van de vervolging in 

zijn betoog terug. ‘Hoe konden we vermoeden dat het overbrengen naar Westerbork iets te 

maken had met het vernietigen van mensen?’ schrijft Löwenhardt over het vertrek uit het 

werkkamp waar hij zat. ‘Het was gewoon weer een ander werkobject, een Nederlands 

werkobject, georganiseerd door Nederlandse instanties; dat gaf een soort vertrouwen: het zal 

dus wel niet zo erg zijn.’
1504

 Lies Polak, ten slotte, schrijft dat ze ‘had kunnen vluchten’ toen 

zij en haar man Ernst werden opgepakt. ‘Toch heb ik het niet gedaan. Ik ben uit vrije wil met 

ze meegegaan. Hoe had ik mijn grote liefde los kunnen laten, een ongewisse toekomst 

tegemoet?’ Even verderop beschrijft zij Westerbork, ‘net als of het een gewone gemeenschap’ 

was, wat haar plannen om alsnog te vluchten nog meer in de kiem zal hebben gesmoord.
1505

 

 Auteurs beschrijven dus allereerst waarom ze niet zijn gevlucht, niet zijn 

ondergedoken of ander verzet hebben gepleegd. Toch betekent dit niet dat ze zich helemaal 
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niet hebben verzet tegen wat hen werd aangedaan. De meeste auteurs zijn misschien niet 

ondergedoken, zoals Frieda Menco en Ronnie Goldstein-Van Kleef, die in de s-barak 

terechtkwamen. Ook was maar een handjevol mensen actief in georganiseerd verzet, zoals de 

bekende verzetsgroep van Joop Westerweel die tevens vanuit Westerbork opereerde.
1506

 De 

meeste auteurs beschrijven geen grootschalige, georganiseerde verzetsactiviteiten, maar aan 

de hand van allerhande voorbeelden willen zij laten zien welke acties zij wel tegen de daders 

ondernamen. 

Deze acties hebben een grote bandbreedte. Auteurs beschrijven hoe zij probeerden het 

beste te maken van de onmogelijk situatie waarin men zich plots bevond. Zij ondernamen 

waar mogelijk acties tegen de Duitsers. Voor veel auteurs zijn deze acties van groot belang 

voor het gevoel van eigenwaarde. Zo noemen verscheidene auteurs met voldoening kleine 

sabotageacties in en rondom het kamp. Inge Gassmann-Baumann en Paul Siegel beschrijven 

hoe zij spullen uit gebouwen die zij moesten helpen leeghalen, kapot maakten. ‘Bij het 

leeghalen van de verlaten joodse woningen hebben wij op onze manier sabotage gepleegd 

door bijvoorbeeld meubelen en porselein de trappen af te smijten en wij hadden daar erg veel 

plezier bij’, herinnert Gassmann-Baumann zich.
1507

 ‘Dat was onze kans om zoveel mogelijk 

spullen te vernielen’, schrijft Siegel over het inpakken van achtergebleven spullen in het 

zojuist ontruimde Apeldoornsche Bosch. ‘Dit gaf ons het goede gevoel dat we net zoals 

andere verzetsmensen in heel Nederland de Duitsers saboteerden. Een kleine revanche.’
1508

  

Ook het kunnen organiseren van voedsel door stelen of smokkelen wordt vaak door 

auteurs beschreven. Eline Hoekstra-Dresden beschrijft in groot detail hoe ze in het kamp op 

allerlei manieren aan extra eten kwam. ‘I took the risk because of the defiance and personal 

triumph I felt, as well as the profit and power.’ Even verderop schrijft ze dat het goed voelde 

om de vijand te bedotten. Het waren deze kleine overwinningen, die hen, volgens haar, op de 

been hebben gehouden. ‘These triumphs were sweeter than any accomplishment because they 

represented some measure of successful resistance to the evil that surrounded us.’
1509

 Ab 

Caransa beschrijft niet zonder trots hoe zijn vader telkens weer wat vlees wist te bemachtigen 
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dat eigenlijk voor SS’ers was bedoeld. ‘Nooit is mijn vader verraden of betrapt. Zijn grote 

vreugde was niet alleen dat hij ons allemaal iets extra’s kon verschaffen, maar vooral dat hij 

de SS te slim af was en hen nadeel kon berokkenen.’
1510

 

Ook het uitoefenen van bepaalde functies in het kamp, schrijven auteurs, maakte 

sabotage mogelijk. Elie Cohen en Ellen Loeb beschrijven beiden hoe zij hun positie als 

respectievelijk arts en verpleegkundige gebruikten om mensen uit transporten te houden.
1511

 

Oberdienstleiter Kurt Schlesinger noemt zijn eigen functie en die van andere Dienstleiter een 

soort van ‘Puffer’ tussen de SS en de kampingezetenen. Door zo de SS buiten het kamp te 

houden, meent Schlesinger, hebben zij het leed kunnen verzachten en bepaalde groepen 

mensen voor lange(re) tijd kunnen beschermen tegen transport.
1512

 Werner Bloch beschrijft 

hoe hij als wacht-kommandant bij de ordedienst probeerde de organisatie als een soort van 

buffer te laten fungeren tussen de Duitse bezetter en de kampingezetenen.
1513

 Werner Bloch 

maar vooral Kurt Schlesinger bevonden zich overigens in invloedrijke, prominente posities; 

zij proberen achteraf hun acties tegenover andere kampingezetenen te verantwoorden. Voor 

andere auteurs waren deze prominente kampingezetenen voorbeelden van hoe het zeker niet 

had gemoeten.
1514

  

 Het gaat niet alleen om praktische handelingen. Veel auteurs beschrijven hoe zij 

symbolische acties tegen de mensonwaardige omstandigheden ondernamen. Inge Gassmann-

Baumann schrijft hoe ze het eten in het kamp, ‘die rotzooi’, gewoon niet at, terwijl Johanna 

Schroot-Polak bij aankomst opzettelijk haar werkelijke beroep niet opgaf, ‘want ik had geen 

zin om voor duitse militairen te moeten werken.’
1515

 Nora Keizer had samen met een vriendin 

een manier gevonden om op Grote Verzoendag, de dag waarop ‘een anders nog zo liberale 
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jood’ geen eten aan roert of zich wast, toch ieder één schone hand te houden. ‘En voor ik het 

wist had ze me een linkerhandschoen in de hand gestopt; zelf hield ze de rechter (het waren 

haar beste) en zo werkten we ieder met één gehandschoende hand, die zodoende schoon bleef, 

terwijl we de andere in onze zak stopten. Veel kilo’s aardappelen hebben we die dag beslist 

niet gerooid, maar we hadden toch een klein beetje Grote Verzoendag kunnen houden en dat 

was de hoofdzaak.’
1516

 

Verzet tegen de Duitsers is voor auteurs ook, ten slotte, het vechten voor de eigen 

overleving. Shmu’el Hacohen herinnert zich hoe hij koste wat kost een plekje op de Palestina-

uitwisselingslijst wilde bemachtigen. ‘De stem van mijn intuïtie zei iedere dag luider: ‘Jij 

moet op die lijst staan.’ Zelfs al lag hij in het ziekenhuis, hij ging ervoor naar de Antragstelle 

en maakte gebruik van een kleine leugen om op de lijst te worden geplaatst. Hij staat nu nog 

versteld van zijn eigen durf. ‘Hoe waagde zo’n magere sprinkhaan het op zijn eigen houtje die 

duistere machten uit te dagen in de maalstroom die tienduizenden meesleurde als lege 

doppen?’
1517

 Ellen Loeb ontsnapte tot twee keer toe aan een transport door ‘medicijnen’ in te 

nemen, waar ze ziek en zodoende transportunfähig door werd verklaard. Ze werkte als zuster 

in het ziekenhuis, zelfs al had ze hier geen opleiding toe genoten. ‘That’s when I started to be 

a nurse. I knew absolutely nothing, but I acted as if I knew everything.’
1518

 

In de egodocumenten zien we een spanning die we ook terugvinden in het 

wetenschappelijk debat over de kwestie, een spanning tussen ‘passiviteit’ en ‘verzet’. Het is 

voor auteurs heel lastig om beiden scherp te omlijnen. De beschreven beleving en herinnering 

roept voor de lezer allerlei vragen op: Wat is nu precies verzet? Wat is passiviteit? Is verzet 

wel de juiste term voor de acties tegen de Duitsers die de auteurs in egodocumenten 

beschrijven? Is passiviteit de juiste term voor het niet vluchten of onderduiken? 

De zogenaamde passiviteit van de joden is een thema dat de gemoederen al sinds het 

einde van de oorlog bezig houdt. De joden zouden zich als ‘lammeren naar de slachtbank’ 

hebben laten leiden, zoals in het werk van vroege Holocaust historici werd uiteengezet.
1519

 De 
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nadruk in deze vroegste geschiedschrijving lag op ‘passieve’ joodse slachtoffers tegenover 

‘actieve’ verzetsslachtoffers van wie de daden nogal eens werden verheerlijkt. Verzet werd zo 

een strikt politieke en militaire aangelegenheid en allerlei andere acties tegen de Duitsers 

werden niet als zodanig herkend. Dit leidde niet alleen tot uitsluiting van allerlei joodse acties, 

ook de daden van bijvoorbeeld vrouwen bleven lange tijd buiten het gezichtsveld.
1520

 Vanaf 

de jaren zeventig ging dit beeld kantelen. Er kwam meer onderzoek naar verzet; ook joods 

verzet werd opnieuw onder de loep genomen en historici bekritiseerden de eenzijdige nadruk 

op de zogenaamde joodse passiviteit.
1521

 In reactie op vooral Raul Hilbergs negatieve 

zienswijze hebben met name joodse historici zich verdiept in de verschillende soorten reacties 

van joden op het geweld dat hen werd aangedaan. Het ging in dit onderzoek nadrukkelijk niet 

om grootschalige, georganiseerde, (gewelddadige) acties. Zo kwam Saul Esh met het concept 

‘sanctification of life’, uitgewerkt door Yehuda Bauer, dat staat voor de overweldigende 

impuls om het leven te bewaren te midden van de dood, zonder gebruik te maken van 

geweld.
1522

 Bauer en anderen voegden daaraan de term amidah toe, dat zoveel betekent als ‘in 
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Definition of the Period of the Holocaust’, in: Judaism, 15 (1962) 1, 106-107. 
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opstand komen tegen.’ Het omvat zowel gewapende als ongewapende acties, en is daarmee 

een paraplu voor allerlei vormen van verzet.
1523

  

 In navolging van deze eerste historici hebben verschillende onderzoekers getracht het 

beeld van de joodse passiviteit te nuanceren. Wat hen bindt is de zoektocht naar een geschikt 

vocabulaire voor het brede spectrum aan acties die de vervolgden tegen hun daders 

ondernamen. Ruby Rohrlich schrijft hoe verzet niet terug te brengen is tot actief of passief 

verzet, maar dat het een heel amalgaam aan acties behelsde. Verzet ontstond in allerlei 

situaties en vanuit zeer verschillende motieven en achtergronden.
1524

 Sommige historici, 

onder wie Bauer zelf, zijn van mening dat we met deze heel brede definiëring van joods 

verzet het gevaar lopen om haast iedere actie als verzet te kwalificeren en daarmee deze acties 

te romantiseren.
1525

 Historici M. Marrus en J. Gottlieb spreken dan ook liever over een 

continuüm aan verzet, waarbij de intentie van de verzetpleger centraal staat, niet de uitkomst. 

Volgens hen tilt de intentie om zich te verzetten de actie uit boven het niveau van de 

worsteling om in leven te blijven. Hij trekt dit soort acties ook in de politieke sfeer.
1526

 Maar 

waarom zou verzet altijd een politiek element in zich moeten dragen? En hoewel de intentie 

van degene die zich verzet van belang kan zijn voor de kwalificatie van zijn of haar handelen, 

is die mijns inziens niet bepalend voor waar het hier om gaat. De intentie kan evengoed 

bepaalde acties uitsluiten; een en ander hangt ook sterk af van wat de onderzoeker onder de 

intentie verstáát. 

 Inzichtelijker is het meest recente boek van Christopher Browning over de joden van 

het arbeidskamp Starachowice. Om te overleven ‘Starachowice Jews plotted to remain at the 

                                                 
1523

 Het gebruik van geweld tegen Duitsers of smokkel wordt onder Amidah geschaard, net als het opzetten van 

een school in een ghetto of het trachten de eigen religieuze identiteit te bewaren. Bauer, Rethinking the 

Holocaust, (New Haven and London: Yale University Press 2001), hoofdstuk 6 ‘Jewish Resistance – myth or 

reality?’, 119-142, 120. Al in 1973 besprak Bauer joods verzet in deze termen. Bauer, They Chose Life: Jewish 

Resistance in the Holocaust. 

1524
 Rohrlich, Resisting the Holocaust, ‘Introduction’, 1-19, 2, over de mogelijkheid van wat zij passief verzet 

noemt. Verzet ‘arises in every situation and circumstance of the lives of the resisters – out of their occupations, 

their religious beliefs, their political convictions, out of the personality of each resister, out of the kind of society 

they came from.’ Ibid., 8. 

1525
 Bauer, Rethinking the Holocaust, 142. 

1526
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het concept. Roger Gottlieb, ‘The Concept of Resistance: Jewish Resistance to the Holocaust’, in: Social Theory 

and Practice, 9 (1983) 1, 31-49. 



340 
 

camp, produced for the German war effort, and enriched their oppressors. In doing so, some 

of them thereby thwarted the intention of the Nazi regime that none of them should survive.’ 

Browning gebruikt in zijn beschrijving van deze acties geen termen als passiviteit, verzet of 

zelfs maar amidah. Volgens hem is een ander vocabulaire nodig om de joodse 

overlevingsstrijd te beschrijven. ‘Ingenuity, resourcefulness, adaptability, perseverance, and 

endurance’, acht hij het meest toepasselijk en accuraat voor de ‘Jewish agency’ die hij daar 

waarneemt.
1527

 Agency dus – vrij vertaald: actief iets tegen de Duitsers ondernomen hebben – 

als sleutelwoord.  

 Ook de acties die auteurs met betrekking tot Westerbork beschrijven zijn wellicht nog 

het best te scharen onder de noemer agency. Auteurs willen (lezers) laten zien dat zij zich niet 

zonder slag of stoot hebben laten afvoeren, maar ook dat het moeilijk was om te vluchten of 

onder te duiken. Zij willen de complexiteit van de situatie in dat normale abnormale kamp 

laten zien. Auteurs benadrukken zowel hoe ze zich als het moest op vindingrijke wijzen 

aanpasten, maar ook beklemtonen ze welke acties ze wel tegen de Duitsers hebben kunnen 

ondernemen. Agency is dus een nuttig analytisch concept om deze worsteling in het schrijven 

over verzet te duiden. Aan het einde van de vorige paragraaf merkte ik op dat auteurs vaker 

schrijven over het verzet dat zij zelf al dan niet hebben ondernomen, dan over het verzet van 

omstanders. Zelfs al benadrukken velen dat het eigenlijk geen keuzes waren, de eígen keuzes, 

en vooral de consequenties daarvan, wogen voor de auteurs kennelijk zwaarder dan de keuzes 

van de omstanders. In het volgende hoofdstuk zal ik dieper op deze ‘keusloze keuzes’ ingaan 

en op de morele dilemma’s die daaruit voortvloeiden. 

 

5.6. BESLUIT 

‘Ik ben van mening dat praktisch niemand van ons geweten, gedacht of vermoed heeft, hoe 

erg het later zou worden. Niemand vermoedde dat Westerbork slechts een geraffineerd 

voorspel was tot de genadeloze uitroeiing van vele miljoenen joden. Vandaar dat je probeerde 

er met een geforceerd optimisme iets van te maken. Vandaar ook de concerten en het 

zogenaamde café-chantant’, schrijft Lex van Weren in zijn memoires.
1528

 Lex kon al niet 

geloven wat er in het doorgangskamp gebeurde, laat staan wat hij met eigen ogen in 

Auschwitz zag. ‘Steeds weer kwam die speciale joodse mentaliteit naar boven: je na iedere 

sof schikken en aanpassen. Dat letterlijk alle joden uitgeroeid moesten worden, kwam toch 
                                                 
1527

 Christopher Browning, Remembering Survival: Inside a Nazi Slave Labor Camp, (New York/London: W.W. 

Norton & Company 2010) 296-297. 

1528
 Walda, Van Weren, Trompettist in Auschwitz, 36. 
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niet in je op? Ze hebben het me verteld toen ik in Auschwitz aankwam en ik wilde het niet 

geloven. Ik zag die crematoria roken en tóch heb ik het niet willen geloven. Het ging mijn 

bevattingsvermogen te boven.’
1529

 

 Veelzeggend is Van Werens uitspraak dat hij zich juist vanwege de misleiding, 

vanwege de onzekerheid over wat hem en anderen stond te gebeuren en vanwege de 

schijnbare normaliteit van het (kamp)leven, ‘in zijn sof’ schikte. Vandaar ook dat hij er maar 

iets van probeerde te maken. Wat in Westerbork (en daarna) gebeurde ging zijn, íeders, 

bevattingsvermogen te boven. Om terug te keren naar Mirjam Bolle’s woorden, het was ‘de 

krankzinnigheid ten top gevoerd.’ 

 Krankzinnigheid is per definitie niet uit te leggen, krankzinnigheid is ongrijpbaar. In 

Westerbork zag je de daders weinig terwijl je iedere dag werd geconfronteerd met wat zij jou 

en je geliefden aandeden. Het ‘goede’ kamp is een kwestie die ook Hans Ottenstein in zijn 

naoorlogs verslag met alle kennis van de vernietigingskampen van dien bezighield. Hij heeft 

‘geen voldoende oplossing’ kunnen vinden voor de vraag die hem bezig hield: hoe kwam het 

dat Westerbork zulk een betrekkelijk “goed” kamp was?’
1530

 Ottenstein probeert eerst het 

antwoord in ‘de’ kampcommandant van Westerbork, Alfred Konrad Gemmeker, te vinden, 

wiens schijnbaar correcte optreden symbool staat voor de misleiding en ongrijpbaarheid van 

de daders van Westerbork. Maar ‘zeker moesten de gruwelen der andere Jodenkampen aan de 

bevolking der landen in West-Europa verborgen blijven, misschien ook zouden de Joden zelf 

denken: zo erg is het niet, wat ons te wachten staat, ze hebben het toch dragelijk in 

Westerbork; het risico van onderduiken is dus onnodig’, redeneert hij verder. Opnieuw 

twijfelt hij echter, om te concluderen dat ‘de manier waarop nazi’s plachten te redeneren’ 

voor ‘normaal functionerende hersens niet te begrijpen’ is, ‘de aard van hun denkproces is ons 

totaal vreemd. Ligt hierin de oplossing besloten?’
1531

 

 In Westerbork werden de joden heen en weer geslingerd, tussen hoop en vrees, tussen 

de bijna onzichtbare Duitsers en het mensonwaardig barakkenbestaan, tussen de ‘correcte’ 

kampcommandant en het beestachtig transport, tussen meelevende marechaussees en 

zelfzuchtige boeren. In de oorlog konden zij (met uitzondering van de statenlozen) als 

Néderlander (of Nederlandse), als bedreigde (mede)burger, nog niet denken in termen van een 

isolement van de rest van de bevolking, terwijl het proces van psychische en 

sociaalmaatschappelijke verwijdering tussen joden en niet-joden wel degelijk vanaf het 
                                                 
1529

 Walda, Van Weren, Trompettist in Auschwitz, 40. 

1530
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 98. 
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moment dat de Duitsers Nederlands grondgebied bezetten, begonnen was. Pas na de oorlog 

werd reflectie op het proces van uitsluiting, op die (ook al voor de oorlog in essentie 

aanwezige) afstand tussen ‘wij’ en ‘zij’, mogelijk. ‘Dat was dus Westerbork’, herinnert 

Werner Löwenhardt zich. ‘Wat nu, hoe verder? Er was geen enkele manier om iets te weten te 

komen. Wij waren joden, bijeengedreven als vee, machteloos en zonder vooruitzichten; we 

konden alleen maar wachten op wat kwam. Met op elk kledingstuk dat sterretje met ‘jood’ 

kon je je niet eens meer Nederlander voelen. Je was gestigmatiseerd, hoorde er niet meer 

bij!’
1532

 

 Dat is de tragiek van Westerbork. De distantie en kennis die men na de oorlog heeft, 

had in de oorlog wellicht het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Misleiding, 

onzekerheid en onmiddellijke afhankelijkheid van de mensen, daders én omstanders, om hen 

heen maakten de keuzes – en wat waren de keuzes? – vreselijk moeilijk. En omdat iedere 

keuze de gruwelijkste consequenties had, is het niet zo vreemd dat auteurs in de herinnering 

Westerbork en haar daders grijpbaar proberen te maken, de misleiding een plek proberen te 

geven, en dat zij de lezer uitleg willen geven over hun eigen beweegredenen en 

handelswijzen. 
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 Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd, 57. Vergelijk Hoekstra-Dresden, Wishing upon a Star, 

17, ‘still we did not realize the dangers of total isolation creeping up on us’, schrijft zij wanneer in 1941 steeds 

meer maatregelen tegen joden worden genomen. 
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Hoofdstuk zes: ‘De menschen zijn zooals overal, van alle standen, 

goede en slechte karakters’: ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden in 

Westerbork 

 
 

6.1.  ‘KLOVEN, AFGRONDEN EN (..) SCHAKERINGEN’ 

‘De buitenwereld denkt misschien aan ons als een grauwe, gelijkvormige lijdende massa van 

Joden’, schrijft Etty Hillesum in één van haar meest bekende brieven, ‘ze weet niets van de 

kloven en de afgronden en de schakeringen die er zijn tussen de enkelingen en de groepen’, 

om te concluderen: ‘zij zal dat misschien niet eens kunnen begrijpen.’
1533

 Eenvormig waren 

de kampingezetenen van Westerbork allerminst. In Westerbork kon je ieder type mens, uit 

iedere stand, van iedere klasse, zelfs van verschillende nationaliteiten tegenkomen, als je 

tenminste het geluk had een Sperre te bemachtigen, dus niet meer tot het transportproletariaat 

behoorde en zo onderdeel werd van wat Hans Ottenstein de ‘middenstand’ noemt.
1534

 ‘De 

menschen zijn zooals overal’, schrijft de gedoopte Alice van Cleeff-van Praag in een brief aan 

familie, ‘van alle standen, goede en slechte karakters. Alleen ben je hier veel meer op 

elkander aangewezen, en dat maakt ’t soms moeilijk.’
1535

 ‘Er was vaak haat, nijd en jaloezie 

onder de Joden’, herinnert Jacobus Valk zich. ‘Ja, de één vertrouwde de ander niet. Er was 

lang niet altijd eenheid, vooral als je eigen leven ermee gemoeid was.’
1536

 

Al diegenen die vanaf de zomer van 1942 in het doorgangskamp werden geïnterneerd, 

kwamen echter in een bestaande gemeenschap terecht, met haar eigen rangen en standen; 

Westerbork deed immers dienst als vluchtelingenkamp voor (een deel van) de voornamelijk 

Duitse en Oostenrijkse joden die de vervolging van hun thuislanden hadden geprobeerd te 

ontsnappen. En in dit vluchtelingenkamp was de organisatie voor het overgrote deel in handen 

van de ingezetenen zèlf. De organisatie van deze Alte Kampinsassen werd vervolgens door de 

Duitse nazi-leiding bestendigd.
1537

 Toen het vluchtelingenkamp in juli 1942 opging in het 
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doorgangskamp en in groten getale Nederlandse joden het kamp binnenstroomden, waren het 

vooral de kloven, afgronden en schakeringen tussen deze relatief machtige Duitse oud- en 

weinig invloedrijke Nederlandse nieuwgedienden die op de voorgrond traden. 

In dit hoofdstuk staan deze oud- en nieuwgedienden, de ‘Duitse’ en de ‘Nederlandse’ 

joden centraal. Hoe beleefden deze groepen van kampingezetenen Westerbork? Welke rol 

speelt de tegenstelling tussen nationaliteiten in de onderlinge verhoudingen? In dit hoofdstuk 

wil ik de lezer meer inzicht verschaffen in de in de literatuur vaak als spanningsvol 

beschreven relaties tussen ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden.
1538

 Niet alleen wil ik de beleving 

van in de oorlog beschrijven, ook richt ik mij in dit hoofdstuk op de vraag hoe er over elkaar 

wordt geschreven ná de oorlog, in de herinnering. Verandert er iets in het beeld dat men van 

elkaar heeft?  

Laten we bij het begin beginnen. Om een goed beeld te krijgen van de relaties tussen 

de ‘Duitse’ oudgedienden en ‘Nederlandse’ nieuwkomers in het kamp, is het noodzakelijk 

terug te gaan naar wat aan het doorgangskamp voorafging: Centraal Vluchtelingenkamp 

Westerbork. 

 

6.2. CENTRAAL VLUCHTELINGENKAMP WESTERBORK 

 

6.2.1. De voorgeschiedenis 

Vluchtelingenkamp Westerbork heeft een lange voorgeschiedenis. Al vanaf Hitlers 

machtsovername in 1933 stroomden vluchtelingen het nabijgelegen Nederland binnen. Harry 

Fields kwam met zijn familie in Zaandam terecht. Zijn ouders moesten helemaal opnieuw 

beginnen en hij kwam in een klas waar hij niemand kon verstaan. Binnen een jaar sprak hij 

accentloos Nederlands, had zijn vader een succesvol bedrijf opgebouwd en hadden zijn ouders 

vele vrienden gemaakt.
1539

 Niet iedere vlucht was een onmiddellijk succesverhaal. Eddy 

Mannheim beschrijft in zijn memoires hoe zijn vader zijn beroep als arts in Nederland niet 

mocht uitoefenen en in eerste instantie door het Comité voor Joodsche Vluchtelingen (CJV) 

                                                                                                                                                         
hoofdstuk twee, 53-55. Vergelijk Meeuwenoord, Mensen, macht, en mentaliteiten, 365, over het bestaan van een 

min of meer eigen bestuur in het joodse deel van kamp Vught. 

1538
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paragraaf 2.3.4. Duitse en Nederlandse joden. 

1539
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beter gesitueerden, behoefde geen hulp en bouwde al snel weer een bestaan op. Mulder en Prinsen, 
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werd geholpen. (Dit comité was in datzelfde jaar ter ondersteuning van de vluchtelingen 

opgericht, met David Cohen als voorzitter.) Ook raadde het Comité hem aan een handeltje in 

sigaretten te beginnen, maar aangezien zijn vader geen handelsgeest had, ‘bracht dit bitter 

weinig op.’
1540

 Het aantal vluchtelingen van de eerste golf, ongeveer 9.000, werd pas weer 

geëvenaard en meteen overschreden toen in november 1938 tijdens en na de 

Reichskristallnacht duizenden mensen uit hun voormalige Heimat vluchtten. Men schat dat 

tussen de 20.000 en 30.000 mensen na 1938 Nederland binnenkwamen.
1541

 Velen van hen 

probeerden in eerste instantie door te reizen naar de VS of Groot-Brittannië. Hannelore 

Grünberg-Klein bevond zich met haar familie – net als Fritz Spanier die later als Dienstleiter 

van het ziekenhuis een invloedrijke positie in het kamp zou bekleden – aan boord van het 

schip de St. Louis, dat overal werd geweigerd en onverrichter zake moest terugkeren naar 

Europa, waar verschillende landen de vluchtelingen uiteindelijk opnamen.
1542

 

De reactie van de Nederlandse staat tegenover deze stroom aan vluchtelingen werd 

gekenmerkt door ambivalentie en terughoudendheid. Nederland had sinds de Eerste 

Wereldoorlog niet een dergelijk grote groep vluchtelingen zien binnenkomen, en reageerde 

met haar verouderde vreemdelingenbeleid weinig adequaat, zelfs al werden behoorlijk wat 

vluchtelingen opgenomen en stelde men echt restrictieve maatregelen zo lang mogelijk uit. 

Het probleem werd vooral bekeken vanuit de eigen – economische – positie die in de jaren 

dertig niet gunstig te noemen was. Ook bestond er angst voor (politieke) onrust. Met de komst 

van zoveel vluchtelingen was men bovendien bang voor toenemend antisemitisme in eigen 

land. De werkelijke dreiging van Duitsland werd nog niet begrepen, waardoor het 

vluchtelingenprobleem uiteindelijk een ‘side issue’ bleef.
1543

 Vestiging werd ontmoedigd; 

waar het kon stuurde men vluchtelingen terug, en verdere emigratie werd gestimuleerd. Toen 

de aantallen na 1938 bleven toenemen, richtte men in heel Nederland opvangplekken en 

kampen in, waarbij een nieuw onderscheid in legale en illegale vluchtelingen een groot 

verschil in behandeling betekende. Immers, de illegale vluchtelingen moest duidelijk worden 
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gemaakt dat zij de wet hadden overtreden; hun kampen werden bewaakt door marechaussees 

en op militaire wijze geleid.
1544

 Zesendertig verblijven (gebruikt als kampen) verspreid over 

heel Nederland noopten de regering in 1939 uiteindelijk het besluit te nemen een centraal 

vluchtelingenkamp op te richten, waar alle vluchtelingen terecht zouden kunnen.
1545

 Dit werd 

vluchtelingenkamp Westerbork.
1546

 

Na Hitlers machtsovername in 1933 trok een golf van verontwaardiging door de 

Nederlands-joodse gemeenschap en werd veel spontane en vrijwillige hulp geboden aan 

vluchtelingen. Deze hulp nam echter snel af om plaats te maken voor een meer afzijdige, 

soms afkerige houding, waarbij het gros van de activiteiten werd overgelaten aan 

hulporganisaties zoals het CJV.
1547

 Door verschillende historici wordt de angst benadrukt die 

de Nederlandse joden hadden voor het mogelijke negatieve effect – toename van 

antisemitisme en separatie van joden en niet-joden – van de komst van zoveel Duits-joodse 

vluchtelingen.
1548

 ‘Niet weinig Nederlandse Joden wantrouwden, haatten hen zelfs op een 

wijze, die maar al te zeer herinnert aan het hen zelf bedreigende antisemitisme’, schrijft 
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Presser hierover, terwijl De Jong het – gematigder – heeft over ‘afkeer.’
1549

 Michman schrijft 

dat al vanaf 1933 uitspraken zijn te vinden onder Nederlandse joden, waarin de hoop wordt 

geuit dat de vluchtelingen het land maar snel mogen verlaten en waarin men klaagt over de 

economische competitie die men zou ondervinden. ‘All kinds of accusations were added to 

these complaints, like: “the refugees are uncivilized”, “they speak too loud”, “they cause anti-

Semitism”, etc.’
1550

 

Hoewel het CJV zeker veel – vooral financiële – hulp verleende, werd het beleid ook 

geleid door deze gemengde gevoelens in de joodse gemeenschap. Het beleid van het CJV was 

erop gericht om confrontatie met de autoriteiten te vermijden. Het comité realiseerde dit door 

onder meer alle financiële en administratieve lasten van de hulp op zich te nemen, emigratie 

te bevorderen en de positie van de Nederlandse joden in de samenleving te bestendigen. Zo 

werd het onderhoud van vluchtelingenkamp Westerbork gefinancierd door voornamelijk het 

CJV en vanuit andere particuliere joodse initiatieven.
1551

 Michman voegt hieraan toe dat de 

toon van deze hulp hooghartig was, een filantropische houding reflecterend die volgens hem 

karakteristiek zou zijn geweest voor de Nederlands-joodse elite.
1552

 

 In memoires van Duits-joodse vluchtelingen wordt de weinig welwillende overheid 

beschreven, maar vooral de slechte toestanden in de kampen. ‘In het begin werden we 

tweemaal per week gelucht’, herinnert Werner Bloch, later werkzaam bij de OD in het kamp, 
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 Presser, Ondergang, eerste helft, 421, vergelijk Ondergang, tweede helft,, 353-354. De Jong, Koninkrijk, 
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1551
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348 
 

zich over het kamp voor illegale vluchtelingen te Reuver waar hij was ondergebracht. Hij 

beschrijft hoe communicatie met de plaatselijke bevolking onmogelijk was. ‘Wij waren 

immers misdadigers. De logica was zeker aanvaardbaar: mensen die opgesloten zijn met 

veldwachters voor de deur hebben iets misdaan, anders gebeurt zoiets niet. Onze uitleg dat we 

niets anders hadden misdaan dan voor de nazi’s vluchten om ons in veiligheid te brengen, 

werd niet aanvaard. “Daarvoor sluiten ze in Nederland niemand op”, werd ons geruststellend 

medegedeeld.’
1553

 Verschillende auteurs schrijven over de slechte omstandigheden in zowel 

de kampen voor illegale vluchtelingen, als over die in kampen voor legale vluchtelingen.
1554

 

Ook de Nederlandse joden en het Comité werden gehekeld. De latere Oberdienstleiter en zeer 

invloedrijke Kurt Schlesinger benadrukte het gebrek aan goodwill bij de Nederlandse joden en 

vooral de onpersoonlijke en oppervlakkige houding die het Comité zou hebben gehad 

tegenover de vluchtelingen (in de kampen).
1555

 Een liedje dat Hannelore Grünberg-Klein zich 

meent te herinneren, geeft de gevoelens goed weer: ‘Auf nach Drenthe heisst es wieder Und 

Der Schreck fährt durch die Glieder Ja, da heisst es Koffer packen; gibt’s nichts zu weinen 

Nichts zu lachen Ja da rennt man hin zum Comité Doch da heisst’s auch nur: Oh weh, oh 

weh!’
1556

 

 Positieve ervaringen bestonden ook, zoals die van Harry Fields, die schrijft hoe de 

vluchtelingen ‘met open armen werden ontvangen’ door de Nederlanders, of van Helmut 

Mainz, die in Haarlem al snel een thuis vond.
1557

 Voor veel vluchtelingen zullen de gevoelens 

echter gemengder zijn geweest, zoals blijkt uit de eerder in deze paragraaf beschreven 

ervaringen van Eddy Mannheim en zijn familie. Ook Dan Michman beschrijft een spectrum 

aan gevoelens van de vluchtelingen in Nederland. Hoe men zich voelde hing vooral af van het 

moment waarop men in Nederland was aangekomen en hoe succesvol men was geweest in het 

opbouwen van een nieuw bestaan. Er waren vluchtelingen die zich wilden laten naturaliseren 

aan het einde van de jaren dertig, maar anderen voelden zich afgewezen en ongewenst. Vooral 
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de groep emigranten die na 1938 naar Nederland kwam en in kampen werd geïnterneerd, 

voelde zich slecht behandeld en afgedankt.
1558

 Verscheidene van hen – zoals Fritz Spanier, 

Kurt Schlesinger en Werner Bloch – kwamen in het centrale vluchtelingenkamp Westerbork 

terecht. 

 

6.2.2. Leven in vluchtelingenkamp Westerbork 

Werner Bloch arriveerde op 23 oktober 1939 als één van de eerste bewoners – ook wel 

pioniers genoemd – op wat hij beschrijft als ‘een grote bouwplaats midden op de hei.’
1559

 Het 

kamp had veertien dagen tevoren zijn poorten geopend, met D.A. Syswerda als civiel-

directeur. Zowel legale als illegale vluchtelingen zouden in dit centrale opvangkamp met 

allerlei voorzieningen onderdak vinden in kleine barakken en woninkjes voor gezinnen.
1560

 

Blochs herinneringen aan vooroorlogs Westerbork zijn gemengd. In een interview met het 

herinneringscentrum geeft hij aan hoe hij hielp met het opbouwen van het nieuwe kamp. 

Toentertijd beschouwde hij dit als vanzelfsprekend. ‘Je mocht geen kritiek leveren, maar die 

behoefte was er ook niet. We dachten dat het tijdelijk was. En dat je verplicht was om te 

werken: Stel je voor, dat je helemaal niets te doen had gehad!’
1561

 Kurt Schlesinger en 

Herman Schliesser waren een stuk negatiever over het nieuwe kamp waar men zelf nog aan 

mee moest helpen bouwen.
1562

 Zo schrijft Schliesser: ‘Es standen nur ganz wenige Baracken, 
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es gab noch keine Wege, keine Wasserwerke, alles Grundwerk musste gemacht werden.’
1563

 

Schlesinger is kritisch over de afstand tot de bewoonde wereld, zelfs al was het eten goed en 

waren de onderkomens voor echtparen ‘hübsch und räumlich.’
1564

 Otto Birnbaum, de latere 

leider van het weeshuis, is positiever, vooral wat betreft de culturele 

ontplooiingsmogelijkheden in het kamp.
1565

 Ook Marion Lazan-Blumenthal heeft niet alleen 

negatieve herinneringen aan haar eerste maanden in het kamp. Voor Marion, een meisje van 

vijf, was Westerbork al spoedig ‘heel normaal’, want ze herinnerde zich niets van haar leven 

in Duitsland en ze maakte al snel vriendjes onder de kinderen van andere Duits-joodse 

vluchtelingen.
1566

 

 Wat zowel in contemporaine documenten als in memoires wordt bekritiseerd is de 

nabijheid van het kamp tot de Duitse grens. Dit noopte een groepje vluchtelingen zelfs van de 

minister te eisen dat er een goed en gedegen evacuatieplan kwam.
1567

 Herman Schliesser 

schrijft in zijn memoires hoe hij en enkele andere joden met dat doel een staking 

organiseerden.
1568

 ‘“Konnte kein abgelegenerer, dichter an der deutschen Grenze liegender 

Platz fuer ein jued. Kamp gefunden werden”, war der Stossseufzer dieser Zeit’, meent ook 

Kurt Schlesinger.
1569

 Het plan was net op tijd, maar uitvoering werd verhinderd door 

bombardementen op het spoor.
1570

 Op 16 juli 1940 viel het kamp niet langer onder 
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binnenlandse zaken, maar onder justitie; 15 september werd Syswerda, wiens functioneren 

kritiek opriep, ontslagen om plaats te maken voor reservekapitein Jacques Schol, voormalig 

directeur van het kamp voor illegale vluchtelingen in Hoek van Holland.
1571

 

 Onder Schol veranderde het karakter van het vluchtelingenkamp aanzienlijk. 

Rijksveldwachters maakten plaats voor marechaussees, de interne kamporganisatie werd op 

militaire leest geschoeid met werkappèl, en de 791 inwoners werden verdeeld in 

dienstgroepen en barakleiders.
1572

 Zonder een schriftelijk verzoek in te dienen kon je het 

kamp niet verlaten, vanaf maart 1941 werd briefcensuur ingevoerd en er werd een 

bezoekregister aangelegd.
1573

 Het vluchtelingenkamp ging steeds meer op een klein Duits-

joods dorp lijken, met een eigen school, administratie, postdienst, emigratiebureau, sjoel, 

protestantse kerk voor de kleine groep gedoopte joden, bibliotheek en huishoudelijke dienst 

voor de kampbevolking, die eind 1941 ongeveer 1200 mensen telde.
1574

 

 In memoires worden zowel het gemeenschapsgevoel waar men positieve 

herinneringen aan heeft, als kritiek op de slechte levensomstandigheden beschreven. De 

voedselvoorziening liet geregeld te wensen over, en in de winter van 1941-1942 ontstond een 

brandstofprobleem, waarbij men, zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk werd, kritisch was 

over het optreden van commandant Schol.
1575

 In zijn hoofdstuk ‘Het vergeten Westerbork’ 

geeft Fred Schwarz een weinig florissante beschrijving van de man, het slechte eten en de 

militaire aanpak. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor goede herinneringen aan het kamp waar 
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hij zijn tienerjaren doorbracht. Hij maakte vrienden in Westerbork, hij volgde er een 

beroepsopleiding en won de ontwerpwedstrijd die mevrouw Schol organiseerde om de eetzaal 

wat leefbaarder te maken.
1576

 In een interview met het herinneringscentrum beschrijft Werner 

Bloch de onderlinge verhoudingen als ‘zeer goed’, het was een ‘gemeenschap van 

vluchtelingen, die allemaal om dezelfde reden bij elkaar waren gebracht. In die zin was 

iedereen gelijkwaardig aan elkaar.’
1577

 Kinderen als Marion Blumenthal-Lazan en Hannelore 

Grünberg-Klein herinneren zich het kamp later als een thuis, terwijl de Schülerkreis een 

onmiskenbare positieve invloed op deze Duits-joodse kinderen heeft uitgeoefend.
1578

 

 De brieven van de communistische Werner Stertzenbach aan zijn vriendin Stella Pach 

zijn een meer directe bron voor de beleving van het vluchtelingenkamp; ze zijn immers 

geschreven zonder kennis achteraf. Werner schrijft over de hoop die er nog is onder de 

kampingezetenen, maar ook over de angst en spanning voor de toekomst. ‘Uit vele steden 

ontvangen de mensen hier brieven die melden dat de joden naar Polen gebracht worden’, 

schrijft hij op 26 oktober 1941.
1579

 Ook zijn ouders bereidden zich voor en hij schrijft: ‘Men 

zegt dat wij allen aan de beurt komen..’
1580

 De realiteit van de vervolging was voor deze 

vluchtelingen al een stuk dichterbij dan voor de meeste Nederlandse joden. Het werk viel 

Werner Stertzenbach gelukkig mee.
1581

 Het kamp was een ‘regelrecht dorp’ met alles erop en 

eraan.
1582

 ‘En toch, er mankeert iets aan; het is alles kunstmatig’, vertrouwt hij Stella toe om 
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vervolgens het kamp als ‘een moderne openluchtgevangenis van een zacht karakter’ te 

typeren.
1583

  

Stertzenbach voelde zich zowel buitenstaander als deel van de 

vluchtelingengemeenschap. Hij sympathiseerde met zijn medekampingezetenen, maar 

tegelijkertijd observeerde hij hen – een gedwongen gemeenschap van ‘kleinburgers’ die 

vooral voor zichzelf leefden – van een afstandje.
1584

 Hij meende te begrijpen waarom 

Nederlanders zich weinig van de vluchtelingen aantrokken. Immers, ‘men voelt de zwaarte 

van het leven pas dan, wanneer men het zelf ondergaat.’ Vroeger las men in de krant over een 

hongersnood of treinongeluk en besteedde er een paar woorden aan. ‘Misschien hebben ook 

vele Nederlanders over ons, emigranten, gesproken en verder hun misschien gemakkelijke 

leven geleefd’, schrijft hij vervolgens. Het betrof zijns inziens geen verwijt, alleen een 

constatering, aangezien het ‘juiste begrip voor de ramp (…), slechts daar kan komen als men 

er zelf bij betrokken is.’ Toch was ook hij enigszins teleurgesteld.
1585

 Zeer bewust was 

Stertzenbach zich ten slotte van het probleem ‘voor ons die Duitsers en joden tegelijk zijn.’ 

Met een vooruitziende blik voorspelde hij Manja begin 1942 dat ‘er zich beslist vraagstukken’ 

zullen voordoen, ‘die voor anderen niet zo bestaan.’
1586

 

 Deze eerste groep van vluchtelingen, verbonden door gezamenlijk leed, werd begin 

1942 uitgebreid met Duits-joodse vluchtelingen die al langer vrij in Nederland hadden 

gewoond. Het zou een voorbode zijn van de grootschalige veranderingen in het kamp die 

spoedig zouden plaatsvinden. 

  

6.2.3. Overgang naar het doorgangskamp: de periode januari tot juli 1942 

‘Weliswaar leven de nieuwe mensen die naar hier gekomen zijn, zich niet zo gemakkelijk in, 

wat wel te begrijpen is, maar zij zullen wel moeten, net zo goed als wij het gedaan hebben’, 

schrijft Werner Stertzenbach op 1 februari 1942 aan zijn Stella.
1587

 Deze groep van ongeveer 

500 voornamelijk Duitse joden wordt in de overlevering meestal samengetrokken met de 

groep van vluchtelingen die er al was, terwijl onderling juist vaak de verschillen worden 

benadrukt. Voor de echte oude kampingezetenen waren deze ‘Neuankommlingen’ 
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(Schlesingers woorden) gelijker aan de Nederlandse joden dan aan henzelf, ook wat betreft de 

geringe aandacht die zij hadden gehad voor de vluchtelingen in de kampen.
1588

 Omgekeerd 

voelden de nieuwkomers zich vreemdelingen in een bestaande (Duitse) gemeenschap. Hans 

Ottenstein, de latere leider van de Antragstelle, beschrijft zijn aankomst in het kamp als het 

aankomen in een andere wereld, ‘weg van Holland naar een “Lager”.’ Het ‘precies 

voorgeschreven dagelijkse leven deed aan Duitsland denken’, schrijft hij, ‘de taal van de +/- 

duizend kampbewoners (…) was Duits.’
1589

 Ook deze groep moest een plek vinden in het 

kamp. 

 In het kamp werd intussen gebouwd. De 200 woningen werden in dat eerste half jaar 

van 1942 na een besluit binnen het ressort van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 

SD, Harster, aangevuld met 24 grote houten barakken; een heel ander soort onderkomens dan 

de vluchtelingen tot dan toe gewend waren. Nederlandse aannemersbedrijven – de Delftse 

G.B. van Hoek en firma Modderkolk uit Ede – werkten samen met kampingezetenen aan deze 

nieuwe gebouwen.
1590

 ‘Er wordt nog gebouwd’, schrijft Stertzenbach, ‘en … in de steden 

wordt flink geruimd, nou, je zal het zeker zelf weten’, voegt hij toe. Berichten uit Duitsland 

van razzia’s in steden riepen bij hem en andere vluchtelingen de vraag op ‘Zal dat zo verder 

gaan en zal dat ook hier gebeuren?’
1591

 De Jong schrijft dat in het eerste kwartaal van 1942 

42.250 ton staal en in het tweede ca. 180 ton ijzer ter beschikking werden gesteld voor 19.000 

te bouwen ledikanten. Fred Schwarz herinnert zich geholpen te hebben met de bouw daarvan. 

‘Als je zo’n barak dan volgens het beddenplan hebt volgebouwd slaat de schrik je om het 

hart.’ Hij zag hoe weinig ruimte er eigenlijk was om te wonen, nog veel minder dan in de 
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 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 66, Schlesinger, ‘Gegensaetze’, NIOD, 250i, 

inv.nr. 511, 3. 

1589
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 66. Ook Jozef Weisz vond bij zijn aankomst ‘ca. 

1100 Joden, die allemaal uit Duitsland en Polen afkomstig waren.’ Ottenstein noemt het kamp, na een 

beschrijving te hebben gegeven van het uiterlijk, ‘troosteloos’, terwijl Weisz benadrukt hoe de mensen daar ‘in 

een slechten toestand’ waren, het eten ‘slecht’, en hoe hij tot aan de deportatietijd voor hemzelf en zijn gezin het 

levensonderhoud moest betalen, terwijl er in eerste instantie geen pakketten kwamen; dit organiseerde hij dan 

ook maar zelf met medewerking van de Joodse Raad. Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 
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vrienden’, herinnert Harry Fields zich. ‘Het dagelijks leven had zijn eigen ritme.’ Ook schrijft hij dat er 

bijeenkomsten waren van de ‘jeugdvereniging, talencursussen, activiteiten in de bibliotheek en musisci.’ Fields, 

Turbulente tijden, 96. 

1590
 De Jong, Koninkrijk acht, deel twee, 690. 

1591
 Stertzenbach, Rood en Jood, 25. 
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vrijgezellenbarak waar hij verbleef. ‘Maar eenmaal “bewoond” kan het niet anders dan een 

nachtmerrie zijn’, schrijft hij ontzet. ‘Het lijkt waarachtig wel, zegt een van ons, dat die 

mensen hier niet lang zullen blijven’, concludeert Schwarz. Met deze opmerking loopt hij 

vooruit op de latere gebeurtenissen. Soortgelijke opmerkingen zijn ook in andere memoires te 

vinden.
1592

 Stertzenbach had deze kennis niet, maar toen duidelijk werd hoe moeilijk de nieuw 

aangekomen groep was onder te brengen, vraagt hij zich wel af wat er aan de hand was: ‘Als 

de geruchten waar zijn die men hier hoort, dan wordt het kamp met meer dan 20.000 mensen 

aangevuld.’
1593

 

 In dezelfde periode werd de kamporganisatie opnieuw op de schop genomen. De al op 

militaire leest geschoeide operatie werd nog strakker geleid, waarbij de vluchtelingen zelf 

meer invloed kregen. Kurt Schlesinger – en enkele andere Duitse joden van het eerste uur – 

was nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, zo schrijven De Jong en Presser beiden.
 1594

 Op 

11 februari 1942 deed Schol een kampverordening uitgaan waarin deze nieuwe organisatie 

bekend werd gemaakt.
1595

 De kamporganisatie was nu geheel in het Duits opgezet, de 

dienstgroepen werden samengebracht onder zogenaamde Dienstzweige en elke Dienstzweige 

kreeg een eigen Dienstleiter, evenals een vervangende leider, de Stellvertreter. Boven de 

Dienstleiter kwam de Obergruppenleiter te staan, welke functie Kurt Schlesinger in handen 

kreeg.
1596

 Kamp Westerbork was nu officieel een werkkamp op militaire grondslag, waar 

iedereen, man of vrouw, boven de veertien jaar moest werken; een nieuwe appèlorde werd 

doorgevoerd, twee maal per dag, en de contacten met de buitenwereld werden nog verder 

ingeperkt door strengere briefcensuur en een striktere bezoekregeling.
1597

 De Duits-joodse 

kamporganisatie – grotendeels een zelfbestuur – die met deze reorganisatie werd bestendigd, 

zorgde nog meer dan voorheen voor een (kamp)hiërarchie. 

De veranderingen voltrokken zich in hoog tempo aan de kampingezetenen die niet 

alleen meer en meer slechte berichten van hun familie en vrienden in Duitsland kregen, maar 
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 Schwarz, Treinen op dood spoor, 110-111. Zie ook Fields, Turbulente tijden, 94-96, 95 en Blumenthal-

Lazan, Vier gelijke stenen, 46-48. 

1593
 Stertzenbach, Rood en Jood, 26. 

1594
 Presser, Ondergang, tweede helft,, 307, De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 693, waar beiden ook 

kritisch zijn met betrekking tot Schlesingers rol in de veranderingen in de kamporganisatie. 
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 ‘Voorschriften en reglementen 1940-1942’, DA, CVW, inv.nr. 19. 

1596
 Er kwamen de volgende Dienstzweige: buitendienst, binnendienst, technische dienst, werkplaatsen, 

kampinspectie, administratie, gezondheidsdienst, centrale keuken, school en cursussen, 

brandweer/luchtafweer/hygiënische dienst (brandweer werd in juni 1942 de ordedienst), appèl en vrouwendienst.  

1597
 Mulder en Prinsen, Vluchtelingenkamp Westerbork, 36-37. 
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die zich (als gevangenen) ook in hun eigen situatie steeds meer bedreigd zagen, zoals uit 

Stertzenbachs brieven duidelijk wordt. ‘Ons leven’ is ‘oorlog’, schrijft hij in februari 1942, 

weliswaar niet met wapens, ‘maar voorlopig met de zenuwen.’
1598

 Zijn ouders werden in juni 

1942 naar Polen gestuurd. Honderden in het kamp kregen al dergelijke berichten, schrijft 

Stertzenbach. Vroeger ontving men nog wel berichten van familieleden, maar nu kwamen er 

brieven terug met het opschrift ‘“ontvanger overleden” of “ontvanger vertrokken, waarheen 

onbekend”.’
1599

 Twee weken later, ten slotte, na vele ‘wilde geruchten’ gebeurde wat men zo 

had gevreesd.
1600

 ‘Ons kamp wordt een zogenaamd doorgangskamp’, schrijft Stertzenbach op 

2 juli 1942. ‘Alle joden zijn arbeidsdienstplichtig, dus ook de Nederlandse, en zullen in 

arbeidskampen in het Oosten worden ondergebracht.’
1601

 

 

6.3. DOORGANGSKAMP WESTERBORK 

 

6.3.1. De overname en eerste transporten 

Op 1 juli 1942 werd vluchtelingenkamp Westerbork overgenomen door de BdSD. 13 juli 1942 

werden alle gemengd gehuwde paren vrijgelaten, 14 juli arriveerde de eerste groep van – 

voornamelijk Duits-joodse – kampingezetenen, om een dag later met het eerste transport 

vanaf Hooghalen – men werkte aan een spoorverbinding met het kamp – te vertrekken. De 

eerste kampingezetenen deden er logischerwijs alles aan om in Westerbork te blijven, net als 

joden buiten het kamp probeerden buiten schot van de Arbeitseinsatz te blijven. In dat licht 

moet ook het ontstaan van de status van Alte Insasse en de stamlijst worden gezien. Zij zijn 

onderdeel van het systeem van Sperren dat, naar analogie van Amsterdam en de rest van 

Nederland, in de eerste maanden geleidelijk aan in het kamp werd ingevoerd.
1602

 Het precieze 
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 Stertzenbach, Rood en Jood, 26. 

1599
 Ibid., 33. 

1600
 Ibid., 36. 

1601
 Ibid., 39. 

1602
 Zie hoofdstuk drie, ‘Jo en ik slapen in één barak’, voetnoot 400, 109-110, voor uitleg over Sperren. Dit 

stelsel bleef lang zo bestaan – tot aan de laatste transporten van september 1944 – al werd de Stammliste in 

september 1943 geplatzt en danig ingekort. Schlesinger, ’Persoenlicher Bericht’, NIOD, 250i, inv,nr 511, 6, 

Borensztajn, Dagboek, 30-31. Op deze nieuwe Stammliste kwamen ook meer Nederlandse joden te staan, al was 

hun aantal volgens sommigen klein en bleven de echt belangrijke baantjes in handen van Duitse joden. 

Schlesinger geeft hier wel een heel positieve voorstelling van zaken. Hij schrijft dat het joodse zelfbestuur 

zonder op nationaliteit te letten de baantjes zou hebben verdeeld: Schlesinger, ‘Gegensaetze’, NIOD, 250i, 

inv.nr. 511, 4-5. 
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ontstaan van de lijst met oud-kampingezetenen – iedereen die voor 1 juli 1942 in Westerbork 

resideerde, waardoor verschillen onder vluchtelingen onderling officieel werden 

gladgestreken – in die chaotische eerste maanden is echter niet gemakkelijk te achterhalen. In 

eerste instantie werden logischerwijs oud-kampingezetenen voor de organisatie van de 

Sperren en het transport ingezet, gezien hun werk in en kennis van de organisatie van het 

kamp als geheel. Ottenstein beschrijft bijvoorbeeld hoe hij stapsgewijs de Antragstelle 

oprichtte, waar mensen vrijstellingen konden aanvragen. Schlesinger beschrijft in zijn verslag 

hoe hij en een kleine groep van kampingezetenen het op een gegeven moment voor elkaar 

kregen dat er een stamlijst van 2000 mensen werd opgesteld.
1603

 In de brieven van 

Stertzenbach is te zien dat dit een ontwikkeling betrof waarvan de uitkomst niet per se van 

tevoren duidelijk was.
1604

 

 Met het eerste transport vertrokken niet alleen nieuwkomers. Ook enkele oud-

kampingezetenen moesten eraan geloven.
1605

 In de brieven die daarop volgen, schetst 

Stertzenbach de chaotische eerste transportweken van doorgangskamp Westerbork. 9 juli 

1942 begint hij zijn brief met de volgende nuchtere constatering: ‘Als jij nu naar hier zou 

komen, zou je alles heel veranderd vinden’, om een kleine week later te beginnen met: ‘Een 

week van schokkende gebeurtenissen is al weer achter de rug en ik zal moeite doen je het een 

en ander te berichten’, waarna hij voor het eerst probeert de gebeurtenissen van een afstand te 
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 Zie voor de ontwikkeling van de Antragstelle, de instantie die zich met aanvragen van vrijstelling e.d. 

bezighield: Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 7-10; over het functioneren ervan 10-15. 

Zie ook Van der Leeuw, Giltay Veth, Het Weinreb-rapport I, 195, ‘De Antragstelle ontstond pas in de loop van 
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Schwarz beschrijft in zijn memoires ook hoe het vanaf het begin de bedoeling is de AK-ers in het kamp te 

houden, wat begin 1943 is uitgekristalliseerd tot een geheel aan uitzonderingslijsten: Schwarz, Treinen op dood 

spoor, 114, 124. 

1605
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bekijken en in te schatten wat zijn onmiddellijke toekomst behelst.
1606

 In memoires hebben 

auteurs inmiddels enige afstand gekregen, maar ook hier is dit omslagpunt stevig in de 

herinnering verankerd. ‘Es ging alles gut bis der verhängnisvolle Juli 1942 kam. Die 

“Transporte” begannen’, schrijft Otto Birnbaum. ‘Die Verzweiflung der “transportfähig” 

Erklärten schwebte wie Todesangst über das ganze Lager.’
1607

 ‘We weten het nu’, schrijft 

Fred Schwarz, ‘Kamp Westerbork heet vanaf vandaag ‘Polizeiliches Durchgangslager 

Westerbork.’
1608

 Ook hij en zijn broer werden opgeroepen ter keuring, maar ze ontsprongen 

de dans.
1609

 Zowel Birnbaum als Schwarz memoren kampingezetenen die met de eerste 

transporten vertrokken.
1610

 

Maar het ‘gewone’ kampleven ging door. De reorganisatie van Schol in begin 1942 

werd door de derde kampcommandant Gemmeker begin januari 1943 enigszins aangepast, 

maar bovenal gehandhaafd en bestendigd om pas in 1944 weer echt grondig veranderd te 

worden.
1611

 Bestaande diensten werden geconsolideerd, sommige verder uitgebouwd, 

waarvan bijvoorbeeld de als brandweer begonnen ordedienst – de interne kamppolitie, of 

toezichthouders
1612

 – een voorbeeld is. Schlesingers positie als Oberdienstleiter werd 

andermaal bevestigd, net als de posities van veel van de andere Duits-joodse Dienstleiter. De 

niet-joodse Nederlandse leiders en ambtenaren in het kamp werden gaandeweg één voor één 

ontslagen, waarmee de interne organisatie geheel in de handen van de (voornamelijk oud-

)kampingezetenen kwam. 

 

                                                 
1606
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6.3.2. Verschillen in beleving van kamp Westerbork 

 ‘Stel je voor: je bent zoals wij, zeer bewogen, voot [sic] altijd van huis gegaan, al waar je aan 

gehecht bent, achterlatend en dan kom je na een halve dag treinreis in ene niet frisse trein aan, 

je staat op een perronnetje en … [onleesbaar] diep: buitenlucht! En je ziet, dat hier alle 

diensten in handen van Joden zijn – tot zelfs een Joodse stationsbeambte toe. Duitsers – 

politie e.d. – hebben wij tot dusver weinig hier gezien. De gehele kamp-organisatie berust bij 

joden.’ Lev Engelander was meer dan verbaasd over zijn aankomst in het doorgangskamp, 

zoals uit deze eerste brief naar huis blijkt.
1613 

 

Vanaf 15 juli 1942 stroomden Nederlandse joden in groten getale het nieuwe 

doorgangskamp binnen. Daar troffen zij een strak geleide interne organisatie aan, grotendeels 

bestuurd door de voormalige vluchtelingen zelf. ‘Zij hebben de meeste baantjes’, noteert 

Gabriel Italie in zijn dagboek; ook Leon Elias Eliasar en Jacob Levie vermeldden dit in hun 

brieven.
1614

 Wat deze Nederlandse joden direct opviel was de strikte hiërarchie in het kamp, 

waar zij, als nieuwkomers, onderaan stonden. Hoe beleefden de nieuwkomers en de 

oudgedienden hun verblijf in Westerbork? Zijn eventuele verschillen in de beleving van het 

kamp terug te voeren op de ‘Duitse’ of ‘Nederlandse’ achtergrond, of op de positie als 

oudgediende of nieuwkomer? Status is hier het sleutelwoord. ‘Zij hebben alle baantjes’ 

schreef Gabriel Italie immers en zoals in eerdere hoofdstukken uitvoerig is beschreven, was 

niets minder belangrijk dan het hebben van een goed baantje; niet alleen omdat men meende 

dat men zo meer kans had op een goede Sperre, maar zeker ook omdat men dan in de 

hiërarchie van het kamp steeg, en meer privileges kon krijgen die het kampleven een stuk 

draaglijker konden maken. Juist omdat in de begindagen van het doorgangskamp haast alle 

posities werden bekleed door de voormalige Duits-joodse vluchtelingen, ontstond de situatie 

dat de scheidslijn tussen oudgedienden en nieuwkomers er ook één van nationaliteit was. 

Hoe hoger je status in het kamp was, hoe meer privileges je genoot. Goed gesperrd 

zijn was het belangrijkste privilege dat gepaard ging met het hebben van een hoge status. Je 

hoefde je relatief minder zorgen te maken om de onmiddellijke toekomst – dat wil zeggen: het 

transport. In de brieven die Alte Insasse van het eerste uur Herman Heymann en zijn vrouw 

Erna Heymann-Heymans aan familie (in Nederland) buiten het kamp schreven, wordt weinig 

tot niets over de eigen transportkans of angst hiervoor geschreven; ze schrijven alleen over 

transporten van (bevriende) anderen. De toon van hun brieven is heel anders dan de toon van 
                                                 
1613

 Brief van Lehman Engelander van 28 mei 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 882. 
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Eliasar van 1943, privécollectie, en brief van Jacob Levie van 29 oktober 1942, NIOD, 250i, inv.nr. 891. 
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de brieven van (Nederlands-joodse) nieuwkomers in het kamp, die onderaan de ladder 

moesten beginnen en zich direct geconfronteerd zagen met een mogelijk transport. Bij de 

familie Heymann ontstond pas enige verontrusting, toen zij naar Theresienstadt moesten 

vertrekken. ‘Naturgemäss’ waren zij tegen iedere verandering, maar toch schreef Herman dat 

hun dochtertje Ellen zich op de verandering verheugde en dat vertrek naar dit kamp op den 

duur ook wel de beste oplossing zou zijn. De Heymanns leken zich betrekkelijk veilig te 

voelen; in de brieven klinkt een bepaald vertrouwen door; hun geprivilegieerde, relatief 

veilige positie in het kamp zal hiermee te maken hebben gehad.
 1615

 

Er zijn weinig brieven bewaard gebleven van voormalige vluchtelingen of Alte 

Insassen in het doorgangskamp. De afstand en onverschilligheid die de goed gesperrden tot 

de grote massa ervoeren, wordt vooral in de herinnering beschreven.
1616

 ‘Je stompt snel af en 

went aan de dagelijkse gang van zaken. De transporten lijken ten slotte langs je heen te gaan, 

zeker zo lang er niemand bij is waarbij je je echt betrokken voelt’, schrijft Fred Schwarz in 

zijn memoires.
1617

 Beschrijvingen van transporten zijn wel empathisch, maar er klinkt 

tegelijkertijd in door dat ze van buitenaf worden beschreven, vanuit die relatief veilige 

positie.
1618

 Hannelore Grünberg-Klein schrijft hoe men ‘ook in de grote doorgangsbarakken’ 

de joodse feestdagen hielp vieren, ‘zodat de mensen in de grote barakken ook iets van de 

shabbat- of feestdagsfeer zouden proeven.’
1619

 Sommige Alte Insassen spreken ondanks hun 

status wel degelijk van angst voor transporten. Inge Gassmann-Bauman schrijft over ‘iedere 

keer de angst of je wel of niet op een transportlijst stond’, en Harry Fields herinnert zich dat 
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 Brief van Nathan Heymans van 19 april 1943 waaronder Herman Heymann een stuk schrijft, HCKW, RA 
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ondanks hun Sperre op basis van hun visa voor Palestina, zij zich ‘vrijwel wekelijks’ zorgen 

maakten ‘dat we misschien gedeporteerd zouden worden.’
1620

  

Maar de grens tussen oudgedienden en nieuwkomers was niet absoluut. Dat 

nieuwkomers zich soms al behoorlijk snel als oudgedienden konden voelen, en dat 

nationaliteit daar geen bepalende factor in hoefde te zijn, laten de herinneringen van de 

Nederlands-joodse Elie Cohen en Nora Keizer zien. Elie Cohen steeg door zijn beroep als 

(transport)arts behoorlijk snel in de hiërarchie van het kamp. ‘Wat echter de massa dacht weet 

ik niet’, schrijft hij.
1621

 De Haagse Nora Keizer kwam met één van de eerste transporten het 

doorgangskamp binnen, maar had het geluk te kunnen blijven en trouwde met een Alte 

Insasse, waardoor ze zich, net als Cohen, de facto een oud-kampingezetene voelde, het 

officieel ook werd. ‘En wij, de “oude kamprotten” namen ook niet zo gemakkelijk een 

nieuweling in ons kringetje op’, schrijft zij, als in haar barak twee nieuwe bewoners 

komen.
1622

 

Een hogere status ging ook samen met meer ‘Vitamine R’ en, mede daardoor, met 

beter werk. Gertrud Hanemann-Kelemen schrijft net na de oorlog expliciet dat het voor haar 

voordelig was Oostenrijker te zijn. Zo kon zij werk doen in de ‘Nähstube’ van Arthur Pisk, 

wat haar beter beviel dan schoonmaken in het ziekenhuis.
1623

 Herman Heymann was in dienst 

bij de Verwaltung, waardoor hij ook af en toe op ‘Urlaub’ – in de vorm van dienstreizen – 

naar Amsterdam mocht gaan.
1624

 Ottenstein schrijft als één van de weinigen heel expliciet 

over de voordelen van zijn hoge functie, waardoor hij lange tijd zijn ouders kon beschermen. 

‘Positief was de met de baan of speciale werkzaamheid verbonden mogelijkheid, invloed ten 

goede uit te oefenen.’ Hij is zo eerlijk ook het ‘manus manum lavat’ te noemen, het 

uitwisselen van gunsten, en het accepteren van cadeaus en de macht die hij had, al geeft hij 

niet zijn persoonlijke keuzes hierin weer.
1625

 Het werk dat deze ‘Duitse’ oudgedienden deden, 

wordt over het algemeen als een gegeven beschouwd. Het toevallige karakter van de eigen 

                                                 
1620

 Gassmann-Baumann, ‘Memoires’, HCKW, RA 76716, Fields, Turbulente tijden, 104. 

1621
 Cohen, Beelden uit de nacht, 22. 

1622
 Keizer, Danse macabre, 52. 

1623
 Hanemann-Kelemen, Westerbork I, NIOD, 250d, inv.nr. 571, 15. 

1624
 Briefkaart van Herman Heymann, ongedateerd, uit 1943, HCKW, RA 750.. Hij schrijft dat hij ‘vorläufig’ 

nog niet aan ‘Urlaub’ kan denken, maar hij zal weer naar Amsterdam gaan ‘wenn Urlaub wieder gegeben wird.’ 

Brief waarin hij schrijft dat hij bij de Verwaltung werkt; 9 december 1943. 

1625
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 55, over bescherming van ouders, 92- 93, 93a, 94, 

citaten. Zie ook Mannheim, ‘Herinneringen’, 25 over hoe zijn vader als arts mensen uit transport kon redden en 

Gassmann-Baumann, ‘Memoires’, HCKW, RA 767, 15, over bescherming van familie.  
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positie komt beter tot uitdrukking bij die Nederlandse joden die in de Westerborkhiërarchie 

wisten op te klimmen, zoals de eerder genoemde Elie Cohen en Nora Keizer.
1626

 Philip 

Mechanicus en Edgar Weinberg waren beiden strafgevallen, maar ook zij wisten zich in de 

Westerborkmaatschappij ‘nuttig’ te maken; Mechanicus met zijn pen en diplomatieke 

kwaliteiten, Weinberg door zijn technische know-how die hem een goed baantje met Sperre 

opleverde.
1627

 

 Een ander belangrijk privilege verbonden aan een hoge status was het hebben van een 

beter onderkomen. De voormalige vluchtelingen woonden niet in grote houten barakken, maar 

in kleinere barakken of in de al eerder genoemde ‘kleine huisjes.’ Deze kleine barakken 

bestonden uit een zaaltje en 12 tot 16 huisjes: woningen van twee kamers, een voorkamer van 

4 ½ meter en een achterkamer van 3 x 2 meter. Ieder huisje had een eigen keuken, wc en tuin. 

In het vluchtelingenkamp woonde per huisje één gezin, terwijl in het doorgangskamp 

meerdere gezinnen woonden, al naar gelang hun positie en de drukte in het kamp.
1628

 In deze 

huisjes had men veel meer privacy, het was er lang niet zo vies, vol en onrustig als in de grote 

barakken. Kortom, het maakte het kampleven een stuk draaglijker.
1629

 Er wordt in 

contemporaine egodocumenten van Duitse joden weinig expliciet geschreven over deze 

voordelen. Het is wederom een gegeven. Het was Nathan Heymans, de vader van Erna 

Heymann-Heymans, die schreef dat hij op zijn gemak brieven kon schrijven bij zijn dochter 

thuis. Dat (schoon)vader het bij hen ‘gut’ had, geeft Herman wel toe, net als dat het fijn was 

dat zij in de vrije tijd warm konden zitten.
1630

 Maar de hulp in de huishouding voor Erna 

                                                 
1626

 Zij bespreken beiden uitgebreid hoe zij in de Westerbork-hiërarchie opklommen en wat dit voor hen en hun 

familie betekende. Cohen, Beelden uit de nacht, 17-31, over zijn machtige, maar moreel lastige positie als 

transportarts, Keizer, Danse macabre, 28-51, over hoe ze Alte Kampinsasse Ernst Blumenthal ontmoette en wat 

haar huwelijk met hem betekende voor haar eigen status in het kamp. 

1627
 Mechanicus, In Dépôt, en Weinberg, ‘Alexandrië’, HCKW, DO 11, inv.nr. 0016, en brief van 20 december 

1988, HCKW, DO 922, inv.nr. 8823, waarin hij uitlegt hoe hij aan zijn baantje kwam. Zie ook Borensztajn, 

Dagboek, 34, die vanwege zijn werk in de industrie vanuit de grote doorgangsbarakken met zijn familie in een 

klein huisje kwam. 

1628
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 26, 32, 32a. 

1629
 Zie ook Stertzenbach, Rood en Jood, 53-54, waar hij schrijft hoe druk het kon zijn met bezoek. ‘Als je ’s 

avonds ergens wilt zitten’, schrijft hij, ‘is de kamer stikvol.’ Hij noemt de Mahlers als voorbeeld, waar een 

kamer van twee bij drie met ‘zo’n tien tot veertien personen’ is gevuld. ‘Hoe, moet je niet vragen.’ 

1630
 Brief van Nathan Heymans van 31 mei 1943, HCKW, RA 750, ‘overdag ben ik meest in de bar. En des ’s 

avonds eet ik bij Herman.’ En in een brief van 17 augustus 1943, waar hij schrijft in de barak te schrijven omdat 

Erna niet thuis is. Normaal schrijft hij dus zijn brieven bij Erna. Zie brief van Herman Heymann op 

Westerborkpapier, ongedateerd, poststempel niet te lezen, waarschijnlijk eind 1943. 
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wordt als iets heel vanzelfsprekends beschreven, waarmee hun ervaringen mijlenver 

verwijderd waren van die van de mensen in de grote doorgangsbarakken.
1631

 Niet alle Duitse 

joden, zelfs niet alle Alte Insassen, hadden een klein huisje tot hun beschikking. Werner 

Stertzenbach, geen lid van de Lagerprominenz, lijkt het dan ook ‘heerlijk’ om ‘nadat je weken 

of maanden lang in grote barakken, tenminste vanaf 9 uur ’s avonds tot ’s morgens 

gescheiden van je vrouw bent geweest, een enigszins behoorlijk familieleven kunt 

ondergaan.’
1632

 

 In memoires is er sprake van een sterker bewustzijn van het eigen geluk onder 

diegenen die een huisje hadden. Verschillende Duits-joodse auteurs noemen ‘de betere 

huisvesting’, in Ottensteins woorden, en beseffen wat dit betekende voor hun verblijf in het 

kamp.
1633

 ‘Wij hebben het geluk gehad’, schrijft Eddy Mannheim, ‘dat wij niet in één van de 

grote doorgangsbarakken terecht zijn gekomen met grote zalen en stapelbedden driehoog. 

Mijn vader had huisvesting voor ons drieën kunnen verzorgen in een achterkamertje in één 

van de oude familiebarakken.’
1634

 Hannelore Grünberg-Klein herinnert het zich zelfs als ‘een 

zeer ingrijpende maatregel’ dat zij hun huisje moesten delen met een ander gezin. Dit tastte de 

‘zo zeer benijdde privacy van ons “alte kampinsassen”’ aan, waarmee nog maar eens de kloof 

wordt benadrukt die er bestond.
1635

 

Na enige tijd kwamen kleine huisjes ook binnen het bereik van sommige 

nieuwkomers, van Nederlandse joden. De Nederlands-joodse auteurs stippen veel explicieter 

de voordelen van deze betere onderkomens aan.
1636

 Dit verschil zal te maken hebben met het 

feit dat deze mensen ook andere onderkomens hadden gekend en dus de luxe van het huisje 

beter konden waarderen dan zij die niets anders – slechters – hadden meegemaakt. Vooral in 

contemporaine bronnen wordt dit verschil in beleving tussen ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden 

                                                 
1631

 Brief van Erna Heymann-Heymans van 12 november 1943, HCKW, RA 750. De Nederlandse Johanna 

Schroot Polak werkte bijvoorbeeld voor extra eten voor een Alte Insasse, zie Schroot-Polak, ‘Mijn herinneringen 

aan Westerbork en Theresienstadt’, HCKW, DO 1120, inv.nr. 10043-01. 

1632
 Stertzenbach, Rood en Jood, 73, brief van 25 maart 1943. 

1633
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 94.  

1634
 Mannheim, ‘Herinneringen’, 22. Verder Fields, Turbulente tijden, 95, Garbasz, ‘The Holocaust Years’, 

HCKW, DO 825, inv.nr. 8588, 6. 

1635
 Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 77. Ook Marion Blumenthal-

Lazan herinnert zich dat ze het huisje moest gaan delen met een andere familie, maar dat zij het nog steeds veel 

beter hadden dan de mensen in de grote doorgangsbarakken. Blumenthal-Lazan, Vier gelijke stenen, 49-50. 

1636
 Zie bijvoorbeeld Keizer, Danse macabre, 64. Nora Keizer verhuist naar een klein zaaltje, in het oude kamp, 

dat al veel meer een ‘huiselijke sfeer’ heeft, 74-75 over het kleine huisje, dat ze uitgebreid beschrijft. 



364 
 

zichtbaar. Alice van Cleeff-van Praag had lang zicht op een huisje en was zeer blij toen zij en 

haar man voor één ervan in aanmerking kwamen. ‘Vandaag toestemming gekregen, om een 

eigen kamertje – Eddy en ik – te gaan bewonen, zoodra iets open komt. Uiteraard zeer 

gewenscht.’
1637

 In de volgende brieven werd geregeld over het ‘miniatuurhuishouden’ 

geschreven.
1638

 ‘Wij hebben nu over onze tafel in de barak een lamp gekregen. Dat is gezellig. 

Wij kunnen er ’s avonds lezen en er samen zitten’, schrijft Alice aan vrienden en in een brief 

aan familie: ‘Wir haben uns inzwischen recht gut eingelebt und haben es gemütlich, vor allem 

Sonntag. Dann schlafen wir aus, trinken gemütlich Kaffee, essen mittags zusammen mit Lotte 

und dann gehen wir bei gutem Wetter spazieren oder sitzen vor unserem “Häuschen”.’
1639

 

Het waren niet alleen de rust en privacy die een klein huisje zo aantrekkelijk maakten. 

In een huisje kon men – veel meer dan in een grote, rumoerige barak – nog enigszins normaal 

samenleven met familie en vrienden. Hans Bial bracht haast iedere avond bij vriend ‘Wimpie’ 

(Werner Neumann) door. Ze speelden kaart, maar ook verjaardagen werden gevierd.
1640

 Voor 

kinderen betekenden deze huisjes een ‘gewoner’ familieleven, een ‘gewonere’ jeugd en 

daarmee geregeld een positievere herinnering. Eddy Mannheim beschrijft hoe hij in hun 

kleine huisje les kreeg van een mijnheer Polak; ‘zo heb ik een paar maanden lang fijn kunnen 

                                                 
1637

 Brief van Alice van Cleeff-van Praag van 12/22 juni 1943, HCKW, DO 627, inv.nr. 7353-18, waar ze echter 

wel toevoegt, ‘hoewel veel werk eraan verbonden is.’ Waarmee ze waarschijnlijk doelt op het huishoudelijk 

werk, dat zij, als vrouw, moest gaan verrichten. 

1638
 Brief van Charlotte van Praag, ongedateerd, HCKW, DO 918, inv.nr. 8806-13, ‘Na 7 uur ben ik dan bij Alice 

in de miniatuurhuishouding.’  

1639
 Brief van Alice van Cleeff-van Praag van 16 mei 1944, en ongedateerde brief, HCKW, DO 918, inv.nr. 

8806-13. De brief is in het Duits geschreven, omdat Alice’s moeder van Duitse afkomst was, zijzelf was geboren 

in Amsterdam. Zie ook brief van Judica Mendels van 11 april 1944, geschreven onder Simon Rosenbaums naam, 

IISG, Archief Mendels-Stokvis, inv.nr. 198, over ‘ons’ huis en, inv.nr. 196, brief van 1 april 1943 in het Duits 

(zoals verplicht was), aan haar moeder in Theresienstadt over de gezellige kamer. Zie ook briefkaart van Henri 

Kwieser van 4 september 1943, HCKW, RA 1426, ‘Er is nu sprake van dat we toch bij elkaar in een huisje 

komen te wonen, men zegt dat de verhuizing al deze week plaats vindt. We zijn erg nieuwsgierig of dit werkelijk 

zoo is, vooral ook om te weten met wie we samen komen te wonen, want dat is natuurlijk ook een belangrijk 

punt.’ 

1640
 Bial, dagboekaantekeningen van 19 en 20 oktober 1944, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553, ‘War abends wieder 

bei Wimpie’, van 25 januari 1944: ‘Abends bei Wimpie’s und dort Lion Brommets Geburtstag gefeiert’, van 4 

februari 1945: ‘Ausgeschlafen, aufgeräumt, nachmittags mit Vater bei Wachmann’s einen netten Skat gespielt 

und abends bei Röttgen’s, die in ihrem Bildungshunger liebenswert sind.’ Bial schrijft weliswaar over de periode 

na de transporten, maar zal ook daarvoor op bezoek zijn geweest bij zijn vriend. 
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leren.’
1641

 Voor Betty Gerard-Kubaschka waren de jaren in Westerbork ‘happy years’, Marion 

Blumenthal-Lazan beschrijft hoe ze ‘ons huisje’ verlieten, ‘waar we vier jaar hadden 

gewoond’, en Hannelore Grünberg-Klein eindigt haar stuk over Westerbork met een gedicht 

van Willy Rosen ‘Abschied von Westerbork.’ ‘Hij sprak ook uit ons hart, wij waren er vier 

jaar geweest, vier betekenisvolle jaren van mijn kindheid!’
1642

 

 In de herinneringen van deze Duits-joodse kinderen, vaak kinderen van Alte Insassen, 

klinkt een heel eigen gemeenschapsgevoel door. Hun Duitse achtergrond zal deze hebben 

gekleurd, maar veeleer ging het, mijns inziens, om de specifieke band die ontstond tussen 

deze (jonge) kampingezetenen van het eerste uur die al vier jaar lang gedwongen samen op dit 

kleine stukje Drentse hei vertoefden. Voor Betty Gerard-Kubaschka waren de Westerborkse 

jaren vooral zo gelukkig, omdat ze zich herinnert daar deel uit te hebben gemaakt van een 

hechte gemeenschap, een familie haast. ‘Everyone who is still in Westerbork knows me, it is 

familiar to me, the “alte Kamp Insassen” (old camp inmates). My family are the people of 

Westerbork and that holds true to this day.’
1643

 In het derde hoofdstuk werden Hannelore 

Grünberg-Kleins herinneringen aan de geborgenheid van de Schülerkreis beschreven. In het 

doorgangskamp bleef lange tijd een eigen (Duitstalig) schooltje bestaan, speciaal voor de 

kinderen van de Alte Insassen. Deze kinderen en hun ouders leefden in een eigen Duits(talig) 

dorp, waarin alles min of meer bekend was.  

Het is voor veel Duits-joodse auteurs lastig hun (Alte Kampinsasse) 

gemeenschapsgevoel en Duitse nationaliteit uit elkaar te houden. Aan de ene kant waren er in 

deze gemeenschap veel Duits-culturele invloeden terug te vinden. Aan de andere kant 

schrijven maar weinig Duits-joodse auteurs over het specifiek Duitse van de 

(vluchtelingen)gemeenschap in Westerbork.
1644

 Auteurs schrijven veeleer als (joodse) 

                                                 
1641

 Mannheim, ‘Herinneringen’, 23. 

1642
 Betty Gerard-Kubaschka, ‘The pain of liberation’, ongedateerd, HCKW, RA 1665, ook bewaard gebleven bij 

dit verslagje is het gedicht van Willy Rosen, verder Blumenthal-Lazan, Vier gelijke stenen, 51, en Grünberg-

Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 81-82. 

1643
 Gerard-Kubaschka, ‘The pain of liberation’, HCKW, RA 1665. 

1644
 Dit in tegenstelling tot Nederlands-joodse auteurs die juist wel het ‘Duitse’ van de Duitse joden 

benadrukken, zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien. Uitzondering is Mainz, ‘Erlebnisse 1940-1944’, 

HCKW, DO 578, inv.nr. 6845, 53, ‘Der Kommandant bevorzugte die deutschen Juden, weil er sich rein 

sprachlich mit ihnen besser verstaendigen konnte und seine militaristische und teutonische Mentalitaet den 

deutschen Juden verstaendlicher war als den Niederlaendern’ en Kalter Weiss, Scrubs, 214, ‘Gruff, harsh 

Germanic officialdom even here’, over Duitse joden bij registratie, 215, ‘German efficiency’, 217, over hoe 

Duiste joden onderling Berlijns dialect praten. 
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vluchteling, of over hun gezamenlijke, gedwongen internering in een kamp. Het 

gemeenschapsgevoel van de Alte Kampinsassen kan dus niet (geheel) worden teruggevoerd 

op de gemeenschappelijke Duitse nationaliteit. Misschien wilden zij – zeker in de 

terugblikken – ook niet worden herinnerd aan hun Duitse achtergrond. Dat de 

kamporganisatie in de Duitse taal werd geregeld, dat Alte Insassen – zowel van het eerste uur 

als zij die begin 1942 naar het vluchtelingenkamp kwamen – veel mensen kenden, gaf Duitse 

joden wel een groot voordeel boven nieuwkomers. De Duitse nationaliteit gaf hen een streepje 

voor op geïnterneerden van andere nationaliteiten. Zelfs van oorsprong Duitse joden die na 

juli 1942 samen met Nederlandse joden deze bestaande gemeenschap binnenkwamen en geen 

Alte Insassen waren, konden hiervan profiteren. Gerhard Durlacher en zijn ouders werden 

geholpen door hun vriend en Alte Insasse Heinz Gabel en toen Herman Felix Oestreicher in 

Westerbork kwam, ondervond hij steun van zijn neef Hans Bial die al vanaf het begin in het 

kamp zat opgesloten.
1645

  

 Toch was het vooral de bevoorrechte, prominente positie met de daaraan verbonden 

privileges die veel Duitse joden hadden, niet het leven in eigen (Duitse) kring, wat hun leven 

in Westerbork heel anders maakte dan dat van de massa in de grote barakken. Nederlandse 

joden die dezelfde privileges kregen, beschrijven immers soortgelijke ervaringen, terwijl de 

beleving van Duitse joden die niet tot de Lagerprominenz behoorden meer leek op die van 

Ottensteins middenstand. De kamphiërarchie bevond zich op een glijdende schaal; iemands 

positie stond niet vast, men kon opklimmen en dalen, al was dit niet makkelijk. Ten slotte 

zaten al deze mensen in dezelfde gevangenschap. Er waren veel overeenkomsten in de 

beleving, zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven, terwijl verschillen in beleving ook 

afhingen van andere factoren dan status, nationale achtergrond of tijdstip van internering, 

zoals leeftijd, klasse of sekse.
1646

 

                                                 
1645

 Durlacher, Quarantaine, verhaal ‘Gabel’, 9-30, over Heinz Gabel, een Duits-joodse vriend van zijn ouders, 

die ze in Westerbork weer tegenkwamen en die hen hielp. Oestreicher, Ein Jüdischer Artzt-Kalender, 42-43, 

over Hans Bial. Ook kende Oestreicher Duitse joden in kleine huisjes, waar hij af en toe oma en zijn kind kon 

onderbrengen. Verder Siegel, Locomotieven trekken wagons, 94-95, 116, Sulzbach, Eine Deutsche Jugend, 96-

97, Eliel-Wallach, Voor mijn kleindochters, 13, Renate Kamp, memoires, JHM, Doc. 00007915, 13 en Mainz, 

‘Erlebnisse 1940-1944’, HCKW, DO 578, inv.nr. 6845, 44-45, 50. 

1646
 Overeenkomsten in beleving waren er bijvoorbeeld in de belangrijke betekenis van het sturen en ontvangen 

van post. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.3.‘“Vandaag is het schrijfdag”; briefschrijven in een doorgangskamp’. 

Brieven van de familie Heymann, HCKW, RA 750, drukken dit ook goed uit. Daarnaast speelde ziekte bij haast 

iedereen een grote rol, zelfs bij hen die in kleine huisjes woonden. Zie hoofdstuk drie ‘Jo en ik slapen in één 

barak’, paragraaf 3.6.1. ‘Ziek in Westerbork’ over Alice van Cleeff-van Praag. Ook schrijven haast alle auteurs 
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6.3.3. Samenleven in het kamp 

In Westerbork leefde men vooral ook samen. Men kwam elkaar tegen op het werk, op kantoor 

of in de industrie, in de barakken, waar men een Nederlandse kennis twee,- en een Duitse 

kennis driehoog had, of men ontmoette elkaar buiten in het kamp, dat immers niet groter was 

dan enkele voetbalvelden bij elkaar. In contemporaine bronnen, vooral in brieven, heeft dit 

vaak gedetailleerd beschreven samenleven nog iets heel vanzelfsprekends, een ‘zo is het’, ‘het 

leven van alledag’-dimensie. 

 Op het werk was men onder collega’s. Zowel Lotte Ruth Kan, verpleegkundige, als 

Hilde Verdoner Sluizer, werkzaam op de administratie, schreven in hun brieven geregeld over 

Duitse en Nederlandse collega’s. Toen er kans was dat Lotte’s niet-joodse man op bezoek kon 

komen, was een Duits-joodse collega bij het opstellen van de diensten zeer hulpvaardig. 

‘Broeder Adler, zeer sympathiek iemand, weet het, en doet me natuurlijk 2 nachten uit de 

wacht.’
1647

 ‘Vanochtend moest ik even voor zijn op het kantoor waar Hans en Kurt zitten en 

waar Dorus ook meestal troont’, schrijft Hilde aan haar man.
 1648

 Ook Jaap Polak (in een brief) 

en Willem Willing (in zijn dagboek) schrijven over vriendelijke Duits-joodse collega’s; Jaap 

over rabbijn Frank, het hoofd van de school waar hij werkt en Willem over de heer 

Barschasch, zijn industrieleider.
1649

 Niet alleen tijdens, maar ook na het werk trok men met 

elkaar op; sommige kennissen werden zelfs goede vrienden, wat vooral in brieven vrijer en 

uitgebreider wordt beschreven. Etty Hillesum maakte vele nieuwe vrienden in het kamp – 

waar zij al vanaf de zomer van 1942 kwam vanwege haar werk voor de Joodse Raad – onder 

wie de Duits-joodse Osias Kormann, aan wie ze vele, persoonlijke brieven schreef.
1650

 Hilde 

Verdoner-Sluizer was misschien niet zo hecht bevriend met sommige van haar Duitse 

collega’s en kennissen, maar sprak en zag ze geregeld buiten het werk om. ‘Deze week heb ik 

een avond erg gezellig doorgebracht bij Herz’, vertrouwt ze haar man toe, ‘waar nog 

verschillende andere mensen waren, o.a. Jozef Weisz met zijn bijzonder charmante lieve 
                                                                                                                                                         
over het eindeloze wachten op het einde van de oorlog, over het weer in Westerbork en de invloed daarvan op 

het dagelijks leven. Vrienden, de zorg om familie, culturele activiteiten en sport zijn eveneens thema’s die bij 

haast iedereen voorkomen. Zie hoofdstuk drie ‘Jo en ik slapen in één barak’, vooral paragraaf 3.9.1 tot en met 

3.9.4. 

1647
 Gesmokkelde brief van Lotte Ruth kan 15 juli 1944, HCKW, RA 2020. 

1648
 Brief van Hilde Verdoner-Sluizer van 15 juli 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 887-888. 

1649
 Polak, Soep, Tussen de barakken, 71, brief van 15 januari 1944, Willing, Afdrukken van indrukken, 42, 

dagboekaantekening van 14 september 1943. 

1650
 Hillesum, Nagelaten geschriften, 634, 635, brieven van voorjaar 1943 aan Osias Kormann. 
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vrouw, mevrouw Helbing van de Bussemergrindweg, waar Annelieze Frijda was en hun 

huisgenoot Gerhard Frank, die hier buitengewoon goed aangeschreven staat (de 

laatstgenoemde natuurlijk) en inderdaad ook een vooraanstaande positie heeft.’
1651

 

 Ook in en om de barakken trof men elkaar. De gedoopte Hélène Wolff had geregeld 

contact met Duitse geloofsgenoten en dit beviel haar, blijkens haar brieven, goed. ‘Het Jsh: 

doosje was een wonder!’, bedankt ze een vriend. ‘Een Duitsche geestverwante snoepte er van 

mee.’
1652

 Zowel Werner Stertzenbach, Hans Bial als Fred Schwarz hadden Nederlandse 

kennissen en vrienden; Stertzenbach had onder meer contact met Etty Hillesum, Hans Bial 

ontmoette Nederlandse kennissen bij onderonsjes in kleine huisjes en Fred Schwarz had 

bevriende Nederlandse barakgenoten.
1653

 Het zijn vooral ook de bijeenkomsten in kleine 

huisjes die in brieven, dagboeken en memoires worden beschreven, met name vanwege het 

contrast dat een avond daar bood met het rumoerige en altijd drukke leven in de grote 

barakken. ‘Het was een verademing’, zo is te lezen in Gabriel Italie’s dagboek, ‘om eens een 

tijd achter elkaar op een stoel te zitten en nog wel in een rustige omgeving. Het gewemel en 

rumoer in de barak maakt iemand dol.’
1654

 Misschien was het bij zo een bijeenkomst dat 

sommigen elkaar ontmoetten en meer dan alleen een vriendschapsband opbouwden. 

Verschillende auteurs kregen een ‘gemengde’ relatie. Judica Mendels werd verliefd op een 

Alte Insasse, met wie ze als getrouwd ging samenleven.
1655

 Nora Keizer trouwde haar Ernst 

wellicht in eerste instantie vooral om van transport te worden gevrijwaard, maar dat maakte 

hun relatie niet minder wezenlijk.
1656

 

                                                 
1651

 Brief van Hilde Verdoner-Sluizer van 22/23/24 maart 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 887/888.. Vergelijk de 

clandestiene brief van Lotte Ruth Kan van 17 augustus 1944, HCKW, RA 2020, over Duits-joodse kennissen op 

de administratie die boodschappen overbrengen aan haar niet-joodse man. 

1652
 Brief van Hélène Wolff van 20 juni 1943, ook 13 augustus 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 889. Wat Wolff precies 

bedoelt met ‘Ish-doosje’, is onduidelijk. Wellicht staat de afkorting voor een bepaalde club van vrienden en 

kennissen, die gezamenlijk iets opstuurden. 

1653
 Stertzenbach, Rood en jood, 51, 77-78. Bial, dagboekaantekening van 13 januari 1945, HCKW, DO 340, 

inv.nr. 4553. Schwarz, Treinen op dood spoor, 121, 165-166. 

1654
 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 419, dagboekaantekening van 26 oktober 1943. Zie ook brief 

van Hilde Verdoner-Sluizer van 22, 23 en 24 maart 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 889, Vromen-Snapper, 

herinneringen, NIOD, 250i, inv.nr. 515, 8, Sulzbach, Eine Deutsche Jugend, 100, Hacohen, Zwijgende Stenen, 

260. 

1655
 Brief van Judica aan moeder in Theresiënstadt van 1 april 1944, IISG, Archief Mendels-Stokvis, inv.nr. 196. 

1656
 Keizer, Danse macabre, 46, waar ze over de huwelijksdag schrijft, 116 , waar ze schrijft dat ze ‘twee hechte 

kameraden’ zijn geworden, ‘man en vrouw.’ Zie ook Bial, ‘Briefe an Hetty’, die deze dagboekbrieven schreef 
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 Er was dus zeker contact, soms zelfs heel goed contact. Maar dit contact vond wel 

vaak plaats tussen Nederlandse joden en Duitse joden die al langer in Nederland woonden en 

met wie men al voor Westerbork geregeld contact had. De Jozef Weisz van Hilde Verdoner-

Sluizer was geen echte oud-kampbewoner, net als (waarschijnlijk) de familie Kruskal van 

Gabriel Italie. Sommige van deze Duitse joden waren al zo lang in Nederland dat zij zich 

meer Nederlands dan Duits voelden. Paul Siegel meent dat hij de (arme) Amsterdammers die 

zijn barak binnenkwamen, beter kon waarderen dan zijn Duits-joodse ‘kameraden’ van de 

Hachsjara dit konden. ‘Onze kameraden van de Hachsjara, van wie de meesten een Duitse 

achtergrond hadden, begrepen hen niet en vonden hen maar primitief. Doordat ik in 

Nederland was opgegroeid, stond ik dichter bij hen en evenals Herman, een rasechte 

Amsterdammer, vond ik het prettig met ze om te gaan.’
1657

 

 Tegelijkertijd waren de Nederlandse joden die over dit goede contact schrijven vooral 

mensen met relatief solide Sperren en baantjes, die voor langere tijd in het kamp konden 

verblijven. Het waren – net als veel van de Duitse joden – mensen van Ottensteins 

middenstand. Hilde Verdoner-Sluizer had lange tijd een goed baantje op de administratie en 

Hélène Wolff was beschermd door haar gedoopte status. Sommige van deze Nederlandse 

joden hadden Duitse familieleden, zoals Lotte Ruth Kan, wier moeder uit Duitsland kwam, 

wat zeker – alleen al vanwege de beheersing van de taal – zal hebben geholpen bij haar 

contacten met Duitse joden in het kamp. En de vrienden en kennissen in kleine huisjes waren 

niet alleen Duits-joods. Zo herinnert Alexander Roseboom zich hoe hij bij Nederlandse 

vrienden op bezoek ging, hoe het feest was, als ze daar werden uitgenodigd voor een kopje 

koffie.
1658

 

Tussen sommige groepen konden gemakkelijker contacten ontstaan dan tussen andere, 

zowel vanwege de ruimte die daarvoor in figuurlijke zin bestond, als vanwege de fysieke 

mogelijkheden tot contact. Het was als Nederlandse kampingezetene moeilijker om goed 

contact te hebben met echte Alte Insassen dan met die vluchtelingen die al een tijd in 

Nederland hadden gewoond. De kloof was daar makkelijker te overbruggen; ze hadden meer 

                                                                                                                                                         
aan zijn Nederlandse vriendin Henriëtte Brandel. Fred Schwarz ontmoette zijn Nederlandse Carry in Westerbork. 

Schwarz, Treinen op dood spoor, 151. 

1657
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 100, waarmee hij overigens zijn uitspraak ook meteen in een 

beschouwing over de tegenstellingen tussen de groepen trekt. Ook Helmut Mainz voelde zich Nederlands. 

Mainz, ‘Mein Erlebnisse 1940-1944’, HCKW< DO 578, inv.nr. 6845, 2, waar hij schrijft geen binding meer met 

Duitsland te voelen sinds zijn vertrek in 1933 en Nederland zijn ‘zweiten Heimat’ noemt. 

1658
 Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469, 15. 
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gemeen. Het is de vraag of en in hoeverre deze positieve interactie zich uitstrekte tot de kleine 

Duits-joodse Lagerprominenz. Zelfs Elie Cohen, die als transportarts lange tijd een 

belangrijke functie bekleedde, schreef weinig over echt positief contact met zijn baas, dr. 

Spanier, al zal dit ook met diens latere houding tegenover Cohen te maken hebben gehad.
1659

 

Lotte Ruth Kan schreef over contact met Spanier, en met Duitse joden op de administratie, 

maar dit betrof toch veelal zakelijk contact, of gevallen waarin zij hoopte dat deze mensen iets 

voor haar zaak konden betekenen. 

 Zoals uit de vorige paragraaf bleek, leefden deze echte Alte Insassen vooral in eigen 

kring. Daar draaien de herinneringen om; ook in dagboeken en brieven zijn hier sporen van te 

vinden. In de brieven van de familie Heymann is te zien hoe men vooral optrok met andere 

Alte Insassen. ‘Gestern war herr Hirschkorn hier’, schrijft Herman Heymann, ‘und lässt Euch 

vielmals grüssen.’ ‘Seit eine Woche ist Paul Weyl und Frau auch hier, ich glaube aber nicht 

für länger.’
1660

 Ook Hans Bial trok vooral op met Duitse joden.
1661

 De Nederlands-joodse 

kampingezetenen leefden net zo goed vooral in eigen kring: familie en bestaande vrienden en 

kennissen. Mirjam Bolle schrijft over een ‘vast gezelschap’ in haar barak, ‘een echtpaar dat 

daar aan tafel “woont”, Liepman Prins, die hier zonder vrouw is en Cohen de Lara met vrouw, 

die toen ze ons zagen, vroegen of ze erbij mochten komen.’
1662

 Dit vaste gezelschap lijkt uit 

alleen Nederlandse joden te bestaan, maar Mirjam Bolle zal vanwege haar werk bij de Joodse 

Raad voor Amsterdam zeker contact hebben gehad met Duitse joden. In brieven van beide 

groepen staat allereerst de eigen kring centraal; iedereen leefde in eerste instantie zoveel 

mogelijk met de eigen (directe) familie, en die was over het algemeen of Nederlands of 

Duits.
1663

 

 Feit blijft dat er veel positief contact over en weer was. En voor de Hollandse Judica 

Mendels werd haar Duits-joodse Alfred als familie, net als de Nederlandse Carry voor de uit 

                                                 
1659

 Cohen, Beelden uit de nacht, 32-34. Cohen schrijft hoe hij door toedoen van Spanier zijn prominente positie 

als transportarts verloor, nadat zijn vrouw iets negatiefs had gezegd over Duitse joden. Cohen werd bij Spanier 

ontboden en door Spanier ernstig toegesproken. ‘Dr. Spanier is hetgeen hij gehoord had hoog blijven opnemen. 

Zijn wraak begon spoedig’, schrijft Cohen vervolgens. 

1660
 Brief van Herman Heymann van 3 mei 1943, HKW, RA 750. 

1661
 Zie noot 1642. 

1662
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 178, dagboekaantekening van 13 september 1943. 

1663
 Zie hoofdstuk drie ‘Jo en ik slapen in één barak’, 3.9.2. Familie, over het belang van familieleven en hoe de 

familie het eerste referentiepunt was. Vergelijk Meeuwenoord, Mensen, macht, en mentaliteiten, 173, 367, over 

het joodse deel van kamp Vught: ‘Familie en oude vriendschapsbanden bleven namelijk het uitgangspunt van de 

sociale relaties. (…) Men bleef gericht op de eigen, bekende kring.’ 
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Oostenrijk afkomstige Fred Schwarz. Sommige groepen, zoals de Duitse joden die later in 

Westerbork kwamen, vielen enigszins tussen wal en schip. Maar de relaties die men in 

Westerbork aanging, ook waar het Duitse of Nederlandse joden betrof, bleven altijd relaties 

die in een gedwongen gemeenschap werden aangegaan, met de nodige consequenties voor de 

omgang met elkaar. 

 

6.3.4. Gedwongen samenleven 

Vrijwel geen enkele contact kon volledig vrij zijn van bijbedoelingen. Iedereen was 

uiteindelijk gericht op maar één ding: overleven door aan transport te ontkomen. En dat 

overleven vond plaats binnen het patronagesysteem van het kamp. (Duits-joodse) vrienden en 

kennissen werden vaak ook beoordeeld op hun waarde voor de eigen zaak. De Duits-joodse 

kampstaf stelde immers de concept transportlijst op.
1664

 De kans is groot dat Hilde Verdoner-

Sluizer niet alleen uit liefdadigheid haar man Gerrit een pakje liet sturen aan de zoon van 

Jozef Weisz. ‘Wil je ook aan Bachrachs nog eens een pakje sturen, voor hun zoontje, barak 

no. 47
e
’, schrijft ze namelijk direct daarna. ‘Hij is namelijk mijn melk-relatie en dus erg 

belangrijk’, legt ze uit, om echter wel toe te voegen ‘bovendien allebei, hij en zijn vrouw 

buitengewoon sympathiek en altijd even hartelijk.’
1665

 Lotte Ruth Kans Duits-joodse collega’s 

en kennissen waren ook connecties voor haar, die informatie konden geven en wellicht 

konden helpen haar vrij te krijgen.
1666

 Toen één van hen haar niet kon helpen, had ze weinig 

positieve woorden voor deze man over. ‘Zooals ik vandaag hoorde, is Oberländer weer de 

man hier. Had persoonlijk óf met bezoek óf met andere dingen zeker iets voor ons kunnen 

doen, als hij had gewild’, schrijft ze.
1667

 De bezoeken aan de kleine huisjes gaven aanleiding 

tot dankbaarheid, maar wekten ook andere gevoelens op. Zo merkt Gertrud Hanemann-

Kelemen wellicht met enige jaloezie op: ‘Alte Kampinsassen leben ganz schön’, om daarna te 

schrijven, ‘Wir sind oft bei Bruno’s Schwester Trisker. (…) Wir sind oft in ihrem netten, 

gemütlichen Häuschen.’
1668
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 De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 718. 

1665
 Brief van Hilde Verdoner-Sluizer van 22, 23, en 24 maart 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 887/888.. 

1666
 Gesmokkelde brief van Lotte Ruth Kan van 15 juli 1944, HCKW, RA 2020. ‘Zaterdag nacht, Vanmiddag bij 

dr. Spanier geweest. Het komt in orde met Groningen, volgende week vrijdag 21 juli.’ 

1667
 Gesmokkelde brief van Lotte Ruth Kan van 15 juli 1944, HCKW, RA 2020. Vergelijk Polak, Soep, Tussen 

de barakken, 97, 108, brieven van 5 februari 1944 en 10 februari 1944 over wat het hoofd van de school waar hij 

werkt voor hem kan betekenen inzake een Sperre.  

1668
 Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 250d, inv.nr. 571, 13. 
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 Vitamine ‘R’ kon het verschil betekenen tussen – zo bleek achteraf – leven en dood. In 

memoires worden deze beslissende momenten er vaak uitgelicht. Gretha Mouwes-Roozendaal 

benadrukt hoe zij door een Duits-joodse kennis van voor de oorlog net op tijd van de 

transportlijst werd afgehaald en Elie Cohen schrijft dat hij zijn leven te danken heeft aan 

Dienstleiter Zielke, die hem uit zijn straftransport haalde en hem een baantje als arts 

bezorgde.
1669

 Deze ‘redders’ worden positief herinnerd, terwijl diegenen die geen hulp gaven, 

bekritiseerd worden.
1670

 Maar ook klinken dubbele gevoelens door over deze machtige 

mensen, die zich soms van een heel andere kant lieten zien. ‘Ofschoon ik moet aannemen, ja 

zeker weet, dat ook hij tot de kliek van profiteurs te Westerbork heeft gehoord, moet ik 

zeggen, dat hij voor mij dingen heeft gedaan zonder tegenprestatie, zonder direct voordeel’, 

schrijft Siegfried van den Bergh vlak na de oorlog over Schlesinger die hem een baantje gaf 

en zo zijn verblijf in het kamp verlengde.
1671

 Van den Bergh is één van de weinige auteurs die 

op verschillende tijdstippen egodocumenten heeft geschreven. Hier is het mogelijk om op 

individueel niveau een directe vergelijking te maken met dertig jaar later. Het proces van 

wikken en wegen, wat schrijf ik wel of niet, heeft in zijn memoires een iets andere uitkomst. 

De opmerking over het vermeende profiteurschap laat hij achterwege, om toe te voegen: 

‘Twee handreikingen op kritieke momenten.’
1672

 

 De meeste nieuwkomers in het doorgangskamp kregen geen handreikingen op kritieke 

momenten. Zij kwamen haveloos en zonder goede connecties aan in een bestaande 

kampsamenleving die door een kleine groep van (voornamelijk Duits-joodse) prominenten 

werd geleid. Confrontaties, vaak hevig, waren het gevolg. ‘Als ik Jo onder de douche wasch 

in +- 6 min (heet water) dan heb ik groote rusie als ik daarna ook mij wil wasschen vooral een 

Duitsche Jood ging tegen mij te keer’, schrijft Dien Levie aan familie.
1673

 De kans is groot dat 

deze Duitse jood de leiding had over de wasgelegenheid, waarmee direct zichtbaar wordt hoe 

verschil in status zowel voor een andere beleving zorgde – de Duitse jood moest zorgen dat 

alles ordelijk verliep, Dien Levie probeerde zichzelf en zoontje te wassen – als voor frictie. 
                                                 
1669

 Mouwes-Roozendaal, memoires, HCKW, SRA 1825, 10-11, Cohen, Beelden uit de nacht, 16. Zie ook 

Keizer, Danse Macabre, 29-30. 
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Verontwaardiging en woede over de bij de betere status horende privileges klinken door in Jo 

van Oosten-Jakobs’ woorden over de Duitse joden in de kleine huisjes. ‘De rode stempels 

2000 mensen in hoofdzaak moffen; in de huisjes en wij eruit en wij in een grote barak’, 

schrijft zij.
1674

  

Ook in dagboeken werden geregeld de dagelijkse confrontaties beschreven met een 

Duits-joodse Saal- of Dienstleiter. Philip Mechanicus beschrijft hoe hij in een nieuwe barak 

aan de Saalleiter vroeg of er ook een bagagebed was, om als antwoord te krijgen dat als het 

hem niet beviel, hij maar ergens anders heen moest gaan. ‘Alsof mijnheer de Saalleiter 

hoteleigenaar was, die overvloed had aan gasten. De Duitse Schnauztoon, waarover de 

Nederlandse Joden vol zitten met klachten’, concludeert hij.
1675

 Gabriel Italie had vooral 

aanvaringen met zijn Dienstleiter, ‘één van de Duitse joden, die de reputatie van hun 

soortgenoten helpen bederven. Hij is een klein, vinnig mannetje, die zijn “ondergeschikten” 

anschnautzt en als potentaatje optreedt. Later zal dit alles slechts ridicuul lijken, maar op dit 

moment is het hoogst onaangenaam.’
1676

 ‘Het wemelt hier van Emporkömmlinge, grote en 

kleine’, schrijft Mechanicus ook, ‘die in het gewone leven handelsreiziger of kleine advocaten 

waren en hier in het lugubere spel der Jodentransporten gewichtig politiek hebben gevoerd en 

met een hoge borst rondlopen.’
 1677

 Uit zowel Mechanicus’ als Italie’s woorden spreekt 

ergernis over deze mensen, die volgens hen in het gewone leven weinig aanzien hadden gehad 

– ze waren uit lagere klassen dan zijzelf afkomstig – en zich nu opwierpen als bazen en zich 

verheven voelden. 

Nora Keizer heeft vlak na de oorlog weinig goede woorden over voor de Alte Insassen 

die bij haar in de kleine barak woonden en met wie ze vaak in de clinch lag. ‘Ondanks al die 
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 Van der Oord, Het mankeert ons aan een goed adres, 183, brief van 27 juni 1943. 
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jaren’, was het bij deze vrouwen nog niet doorgedrongen ‘dat ze in een kamp leven.’ ‘Een 

nieuweling heeft naar hun pijpen te dansen, mag eten en koken en vaten wassen, als zij klaar 

zijn. Ik heb er verdraaid nog aan toe toch niet om gevraagd om hier te mogen komen!’ schrijft 

Nora verontwaardigd over dit standsverschil, puur gebaseerd op anciënniteit.
1678

 De 

beschreven voorvallen worden niet minder talrijk in late memoires, al gaat het steeds vaker 

om veralgemeniseringen – een ontwikkeling die in de te volgen paragrafen zal worden 

uitgediept.
 
Maar ook daar wordt geschreven over hoe Duitse joden in de dagelijkse omgang 

‘arrogant’ waren, in de woorden van Ab Caransa, of over hoe men zich, zoals Elie Cohen 

beschrijft, tegenover Duitse joden altijd moest aanpassen, omdat deze nu eenmaal de baas 

waren, en hoe de Duitse joden het bij de uitdeling van de baantjes als eerste voor het uitkiezen 

hadden, aldus Herbert Buchsbaum.
1679 

Confrontaties beschreven vanuit het perspectief van Duitse of Oostenrijkse joden zijn 

zeldzaam, zeker in de oorlog. Een uitzondering vormt een Duitse, gedoopte joodse vrouw die 

in een verslag vanuit Westerbork heel geschokt schrijft over de haat, ‘innerlichem starkem 

Hass’, tussen de Duitse en Nederlandse joden in het kamp. ‘Das ist ein Trauerspiel! Wenn ich 

früher immer gesagt habe, nach dem Kriege will ich aus Europa, aus Holland, heute ist es mir 

Gewissheit geworden, heute weiss ich, dass wir deutschen Juden hier absolut nichts mehr zu 

vermelden haben.’ Ze schrijft hoe op een wc geschreven staat: ‘alle Deutschen werden 

verbrannt etc etc.’
1680

 Gertrud Hanemann-Kelemen herinnert zich niet lang na de oorlog hoe 

haar Oostenrijkse achtergrond niet altijd even goed viel. ‘Habe aber mit 3 Holländerinnen, vor 

allem Stella, soviel Scherereien, dass ich verschwinde’, schrijft ze over haar functie bij de 

Nähstube.
1681

  

Uit de beschrijving van deze confrontaties blijkt dat de kloof tussen oudgedienden en 

nieuwkomers, of zij nu Duits of Nederlands waren, vooral zo groot was vanwege de 

prominente positie van de eersten ten opzichte van de laatsten. Deze positie zorgde immers 

voor de meeste verschillen, in macht en status en de daarbij behorende privileges, en daarmee 

in de beleving van het kampbestaan. Iedere vorm van contact, positief of negatief, was 

beladen; nationaliteit maakte de situatie nog ingewikkelder. De kloof was niet makkelijk te 

overbruggen. Fred Schwarz beschrijft in zijn memoires hoe hij pas toen hij de Nederlandse 
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Frieda ontmoette de gevoelens van de grote massa kon begrijpen. Toen zij tegen hem zei dat 

hij ‘fluitend langs alle ellende’ liep, omdat hij een stempel had in zijn Ausweiskarte als Alte 

Lagerinsasse, werd Fred in eerste instantie kwaad. Maar toen Frieda op transport moest, 

voelde hij ‘wel hoe rot alles is als je er echt bij betrokken bent.’
1682

 

 

6.4. DE KWESTIE DUITSE VERSUS NEDERLANDSE JODEN 

 

6.4.1. Inleiding 

 ‘Het probleem van de JR en de voor- en tegenstanders daarvan en het probleem Hollandse-

Duitse joden zijn de twee grote en schrijnende problemen, die we bij alle ellende van buitenaf 

ook nog hebben’, schrijft Mirjam Bolle. ‘Na de oorlog zal dit, vrees ik, tot ellendige gevolgen 

leiden, omdat dan de Hollanders zich op de Duitse joden zeker zullen wreken.’
1683

 Philip 

Mechanicus merkt iets soortgelijks op: ‘Maar hij [Trottel] is de spreekbuis van bepaalde 

kringen, waarvan Schlesinger aan de top staat en hij weet dat het leven van Schlesinger en 

vele alte Insassen in gevaar komt zodra de oorlog afloopt en hier chaos komt. Men kan het 

elke dag overal vernemen: we hebben nog wat met ze te verrekenen.’
1684

 Mechanicus meent 

niet dat de verzoeningscommissie welke hij met enkele anderen had opgericht veel verschil 

zou maken. ‘Denken Schlesinger en Trottel dat ik een wonderdokter ben en dat ik de haat, die 

de Duitse Joden zich hier op de hals hebben gehaald, kan bezweren?’ tekent hij vertwijfeld 

op.
1685

 Zijns inziens wilden de Duitse joden vooral toenadering zoeken, omdat zij zich 

ongerust gingen maken over hun positie ná de oorlog.
1686

 De commissie liep op niks uit. Er 

was van de kant van de Duitse joden, vooral de statenlozen onder hen, inderdaad veel onrust 

over wat er zou gebeuren. ‘Mache mir Gedanken über unsere, der Staatenlosen, Position nach 

der Befreiung’, noteert Hans Bial in september 1944 in zijn dagboek.
1687

 Vooral toen de 

bevrijding naderde en nadien, toen er een nieuw (eerst Engels, al snel Nederlands) militair 
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regime in het bevrijde kamp kwam, schreef Bial geregeld over de kwestie; over zijn eigen 

zorgen, maar ook die van andere statenlozen.
1688

  

De problemen werden zeker niet snel vergeten. Heel direct leverde de situatie op dat 

zogenaamde statenlozen nog minder welkom waren in het bevrijde Nederland dan de 

Nederlandse joden zelf.
1689

 Het is niet gekomen tot een openbare berechting, hoewel 

verscheidene prominente Duitse joden uit Westerbork zijn ondervraagd door justitie – in het 

kader van de Bijzondere Rechtspleging werden processen-verbaal opgesteld over onder 

andere Schlesinger en Todtman; enkelen hebben zelfs enige tijd vastgezeten. Gerechtelijke 

vervolgingen resulterend in veroordelingen hebben echter niet plaatsgevonden.
1690

 ‘Het 

probleem Hollandse-Duitse joden’ in Mirjam Bolles woorden wordt in vooral de 

egodocumenten van Ottensteins middenstand uitgebreid beschreven, zoals in het vervolg 

besproken wordt. Dit zijn de kampingezetenen die voor langere tijd in het kamp verbleven en 

dus vaak met de Duitse of Nederlands-joodse ander werden geconfronteerd. Zij menen iets of 

                                                 
1688

 Bial, dagboekaantekeningen van 5, 19, 21 en 22 april 1945, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553. Overigens was 

deze vrees in het geheel niet ongewoon bij Funktionshäftlinge, waar de Duits-joodse elite van Westerbork onder 

gerekend kan worden. Zij het dat in Nederland direct na de oorlog iedere ‘Duitse’ – niet Nederlandse – jood als 

statenloos werd beschouwd, ongeacht zijn of haar precieze rol in het kampsysteem. Zie Orth, ‘“Kriminelle’’ und 

politische Häftlinge im Konzentrationslager’, 129-133 over onmin tussen Funktionshäftlinge en andere 

gevangenen na de oorlog, Niethammer, ‘Häftlinge und Häftlingsgruppen im Lager. Kommentierende 

Bemerkungen’, 1046. 

1689
 Zie hoofdstuk vier ‘Hoe kwam het dat Westerbork een betrekkelijk goed kamp was?’, noot 257, 36. In 

enkele memoires wordt dit gevoel uitgesproken: Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, HCKW, DO 1123, 

inv.nr. 10643, 121, Eliel-Wallach, Voor mijn kleindochters, 27, en Gerard-Kubaschka, ‘The pain of liberation’, 

HCKW, RA 1665. 

1690
 Er zijn zuiveringsonderzoeken geweest tegen verschillende (Duitse) joden uit Westerbork, waaronder 

Gemmekers chauffeur. Zie ‘Proces-verbaal van de opperwachtmeester van de rijkspolitie over de houding van K. 

Schlesinger en zijn vrouw in het kamp Westerbork, 1948’, AMD, BGW 1920-1997, zuiveringsonderzoeken, 

weerslag daarvan in rapporten met getuigenverklaringen, inv.nr. 2, en ‘Proces-verbaal van de wachtmeester van 

de koninklijke marechaussee over de houding van S. Sommerfeld in het kamp Westerbork, 1945’, inv.nr. 3. Zie 

ook ‘Proces Verbaal, opgemaakt 12 december 1945’ van o.a. Schlesinger en Todtman, NA, CABR, DO Politiek 

Recherche Afdeling (PRA), Amsterdam 17286, en ‘Proces Verbaal 9 januari 1948’, PRA Amsterdam 64941; 

informatie uit onderzoek van Hans Colpa, zie HCKW, DO 542. Sowieso werd van iedere kampingezetene 

alvorens deze Westerbork mocht verlaten gekeken of deze ‘politiek betrouwbaar’ was. Zie DA, archief 

Provinciaal Militair Commissaris (PMC) 0144, inv.nr. 89, waarin onder andere documenten die de politieke 

betrouwbaarheid van Westerbork ingezetenen bevestigen, zodat zij kunnen vertrekken. In andere landen zijn 

verscheidene Funktionshäftlinge wel veroordeeld voor hun rol in de kampen. Zie Orth, ‘“Kriminelle’’ und 

politische Häftlinge im Konzentrationslager’, 129-130 over rechtszaken in Duitsland. 
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iemand door de onderlinge problemen te hebben verloren. Strafgevallen, kinderen en zij die 

maar kort in Westerbork verbleven schrijven in de regel niet of weinig over de onderlinge 

spanningen.  

De aanwezigheid van het thema hangt daarnaast nauw samen met het soort 

egodocument; in brieven, ook die van Ottensteins middenstand, komen de onderlinge 

problemen maar sporadisch aan bod. Brieven dienden immers in eerste instantie voor de 

communicatie tussen geliefden, familie en vrienden, niet om te getuigen van moeilijkheden 

tussen verschillende groepen joden onderling, zoals in dagboeken al veel meer het geval is.
1691

 

Ook zullen de briefschrijvers allereerst oog hebben gehad voor de onmiddellijke dreiging van 

transport, voordat men aandacht had voor een vervelende Duitse barakleider of Nederlandse 

buurman. Vooral in memoires is de kwestie een belangrijk thema. In memoires hebben 

auteurs immers de tijd en ruimte om te reflecteren op de (inmiddels bekende) gebeurtenissen, 

op de rol die zij zelf en anderen daarin speelden. Ook is voor auteurs getuigen over de 

gebeurtenissen een belangrijk motief om te gaan schrijven. 
1692

 

In het vervolg zal ik op zoek gaan naar terugkerende thema’s en verhaalpatronen in de 

beschrijvingen van de spanningen, naar de manieren waarop men over elkaar schrijft en naar 

eventuele ontwikkelingen daarin door de tijd heen. 

 

6.4.2. Brieven, dagboeken en verslagen uit de oorlog 

‘De Duitse joden zijn even goed echte moffen’, schrijft Jo van Oosten-Jakobs aan familie in 

Groningen. ‘Tuig is het. Als Hollandse en toch als vrouw alleen is het hier erg moeilijk.’
1693

 

Eerder haalde ik aan hoe Jo schreef over het privilege van het kunnen wonen in een klein 

huisje dat veel van deze Alte Insasssen genoten. Van Dien Levie beschreef ik een confrontatie 

                                                 
1691

 Zie voor de verschillende functies van briefschrijven, hoofdstuk twee ‘‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles 

op papier vast te leggen’ paragraaf 2.4.3. ‘Vandaag is het schrijfdag’ briefschrijven in een doorgangskamp. 

1692
 Uitzonderingen onder de auteurs van memoires zijn Betsy Vromen-Snapper, leidster van een 

meisjesweeshuis dat zij begeleidde naar Westerbork, NIOD, 250i, inv.nr. 515, Jetta Leget-Lezer, DO 828, inv.nr. 

8596-01, die anderhalf jaar in Westerbork verbleef en daar werkte in het ziekenhuis, en Auguste Nathan-Cohn, 

‘Roermond’, HCKW, DO 23, inv.nr. 3365, die haar verblijf door te werken nog zeven maanden wist te rekken. 

Zij besteedden alle drie geen aandacht aan ‘het probleem Hollandse-Duitse joden.’ Een verklaring kan gezocht 

worden in de prominente aanwezigheid van andere kampen in hun memoires; deze hebben meer indruk gemaakt. 

Alledrie schrijven sowieso weinig over hun verblijf in het doorgangskamp. Ook leggen zij de nadruk op andere 

thema’s, zoals hun werk (in geval van Betsy Vromen-Snapper en Jetta Leget-Lezer hun zorgen voor en om 

mensen). 

1693
 Van der Oord, Het mankeert ons aan een goed adres, 182, brief van Jo van Oosten-Jakobs van juni 1943. 
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die zij had met haar barakleider, toen zij zichzelf en haar zoontje Jo wilde wassen, en de zes 

minuten die voor een douchebeurt stonden daarvoor te kort waren. In brieven vormen vooral 

specifieke voorvallen aanleiding om over de onderlinge spanningen te schrijven. Het zijn 

directe uitingen van frustraties en woede over de privileges van Duitse joden, ‘zij’ die de 

beste baantjes hadden en in kleine huisjes woonden, waarbij het ‘Duitse’ een extra doorn in 

het oog is, en tegelijk een aangrijpingspunt om zich van deze groep te distantiëren. Men 

meende – niet onterecht – dat de oneerlijke verdeling in het kamp van directe invloed was op 

de eigen kans op overleven. En overleven was waar het de auteurs van de brieven in eerste 

instantie om ging. 

 In brieven van Duitse joden wordt niet gerefereerd aan de spanningen. Dit hoeft niet te 

betekenen dat zij deze helemaal niet opmerkten. Maar voor Duitse joden als de familie 

Heymann, die zich relatief veilig voelden, niet bedreigd door een groep die het beter had, en 

vooral in eigen kring leefden, was er weinig reden om over de problemen te schrijven. 

Misschien sloten deze mensen zich ook wel voor de ongelijkheid af. Alleen de altijd alerte 

Werner Stertzenbach merkt de ‘betreurenswaardige strubbelingen en tegenstellingen’ in zijn 

brieven op en probeert deze te analyseren; ‘absoluut afkeurenswaardig, maar helaas – er zijn 

genoeg domme mensen die zich door deze gemakkelijke methode [in Stertzenbachs ogen 

werden de tegenstellingen door de Duitse en Hollandse commandant aangewakkerd EM] bij 

de neus laten nemen.’
1694

 Zelfs in de altijd kritische uitlatingen van Stertzenbach – die zich 

over het algemeen niet erg verbonden voelde met de Alte Kampinsassen – klinkt een 

denkwijze door die bij verscheidenen van deze groep te vinden is. ‘Nu schijnt de redenering, 

die wij in de laatste maanden van zo menige Nederlander als een soort beschuldiging moesten 

horen, dus ook niet juist te zijn. Men heeft ons voorgeworpen: de moffen (dus wij) blijven 

hier en hebben alle baantjes in handen en de Nederlanders moeten naar Polen.’
1695

 Als 

vluchteling werden zij tegen heug en meug opgenomen, opgeslóten, door een naburig land en 

dit verbond deze mensen tot een ‘wij’, ook voor Werner Stertzenbach. 

Dagboekschrijvers van Nederlands-joodse afkomst laveren tussen beschrijvingen van 

directe voorvallen en beschouwende analyses van de spanningen.
1696

 Philip Mechanicus 

                                                 
1694

 Stertzenbach, Rood en Jood, 62. 

1695
 Ibid., 58. Ook in de eerder aangehaalde beschrijvingen van het vluchtelingenkamp is dit patroon goed te 

zien. 

1696
 Ook in enkele – meer reflectieve en getuigende – brieven gebeurt dit, niet alleen van de Duits-joodse 

Stertzenbach, maar tevens van enkele Nederlandse joden, zoals Etty Hillesum. Hillesum, De nagelaten 

geschriften, 661-663, brief aan Han Wegerif van 5-9 juli 1943 
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gebruikt een onenigheid tussen een Nederlandse en Duitse jood om zijn zienswijze kenbaar te 

maken over de wederzijdse spanningen, over de redenen waarom het onder de oppervlakte 

smeulde ‘tussen broeders van hetzelfde ras.’ Eerst zet hij de argumenten van de Duitse joden 

uiteen – de opsluiting in een kamp, hoe niemand zich iets van de vluchtelingen aantrok en de 

daaropvolgende verbitterdheid – om daarna de grieven vanuit Nederlands perspectief te 

bespreken: het ‘Duitse’ bolwerk op Nederlandse grond, de hegemonie van de Alte Insassen en 

de Stammliste waarvan de Nederlandse joden waren uitgesloten, het ‘Duitse’ van de Duitse 

joden, maar ook de manier waarop de Duitsers in het kamp de twee groepen tegen elkaar 

uitspeelden. De beschuldiging die Mechanicus tegen de Duitse joden uit, is dat zij zich ‘deze 

lelijke rol’ hebben laten ‘aanleunen’, dat zij misbruik hebben gemaakt van hun 

‘voorrangspositie.’ Niet alleen spelen zij de baas ‘krachtens hun functionele positie in het 

kamp’, maar zij ‘commanderen, schreeuwen, blaffen, snauwen, krijsen, intimideren vaak 

precies zoals de nationaalsocialist, zoals de Pruisische militair’, wat voor een ‘permanente 

spanning’ zorgt. Ook zouden de Duitse joden ‘gewend aan Tüchtigkeit, aan Gründlichkeit’, 

‘het gebrek aan discipline, het tikje anarchie, het individualisme der Nederlandse Joden’ niet 

kunnen uitstaan, waarmee Mechanicus het probleem van de Duitse joden direct verbindt met 

hun nationaliteit en bijbehorende cultuur.
1697

  

‘De leiding bestaat altijd uit Alte Kampfeinsassen’, schrijft Mirjam Bolle over deze 

groep kampingezetenen. ‘Ik heb je vroeger al eens geschreven over de verbittering van deze 

mensen, maar dat de haat zo groot zou zijn, had ik me toch niet kunnen voorstellen. Deze 

mensen zijn allemaal psychopaten geworden die alleen de enge kring van het kamp zien 

waarin zij de macht hebben en die vergeten zijn dat daarbuiten de werkelijke wereld is.’ In die 

eerdere beschouwing schrijft Mirjam hoe ‘de Hollandse joden’ ‘zich bitter weinig’ om de 

vluchtelingen hebben ‘bekommerd’, hoe zij deze mensen ‘aan hun lot hadden 

overgelaten.’
1698

 Zij zet heel precies uiteen hoe de spanningen zo hoog hadden kunnen 

oplopen, noemt ook de situatie in Amsterdam bij de Joodse Raad waar het probleem eveneens 

speelde. ‘In de eerste drie dagen zag ik duidelijk (wat ik al eerder gehoord had), dat er een vrij 

sterke animositeit heerst ten opzichte van de Duitse Joden’, schrijft ook Gabriel Italie. ‘Daar 

zijn mensen onder, die al ruim vier jaar hier geïnterneerd zijn, de z.g. alte Kampinsassen. Zij 

hebben de meeste baantjes en heersen, soms vrij onterecht, over de anderen. In het schnauzen 

en commanderen proberen sommigen hun arische meesters na te volgen en dat wekt wrok.’ 
                                                 
1697

 Mechanicus, In dépôt, 27-29, dagboekaantekening 3 juni 1943. 

1698
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 59, dagboekaantekening van 3 februari 1943, 157-158, dagboekaantekening van 

21 juli 1943. 
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Hij voegt toe: ‘Misschien zijn zij enigszins te excuseren, omdat zij toch verantwoordelijk zijn 

tegenover de Duitsers.’
1699

 

In deze eerste analyses zien we enkele thema’s en patronen die we ook in de brieven 

tegenkwamen, maar in de dagboeken vaster vorm beginnen te krijgen. In de beschouwingen 

over de kwestie Duitse versus Nederlandse joden proberen de Nederlands-joodse auteurs 

allereerst te achterhalen hoe de problemen waren ontstaan. Men blikt terug op de 

ontstaansgeschiedenis van Westerbork; hoe een groep Duits-joodse vluchtelingen gedwongen 

werd geïnterneerd in een uithoek van Nederland zonder dat de rest zich veel om hen 

bekommerde met alle wrok van dien. De complicerende rol van hun ‘Duitse’ achtergrond 

wordt besproken, waarbij men geregeld schrijft hoe deze Duitse joden hun “Arische” meesters 

nadeden, soms zelfs niet voor hen onderdeden. Vaak betrekken dagboekauteurs de Joodse 

Raad voor Amsterdam bij hun beschouwing, die niet zelden als een ‘Duits’ bolwerk wordt 

gezien. Dit is misleidend. Dr. E. I. Sluzker, leider van de Expositur, was één van de weinige 

Duits-joodse leiders.
1700

 Het hoe en waarom van de Duits-joodse macht vloeit volgens de 

auteurs direct uit deze geschiedenis voort. De privileges van deze Duitse joden worden 

besproken, vooral het misbruik dat zij ervan (zouden) maken. Bovenal valt op hoeveel ruimte 

er is voor de kwestie, soms nog meer dan voor de misdragingen van de Duitse bezetter zelf. 

Hier zal verderop in dit hoofdstuk meer aandacht aan worden besteed. 

Naast de beschouwende stukken, schrijven Nederlands-joodse dagboekauteurs vooral 

naar aanleiding van specifieke voorvallen. Zo schrijft Mechanicus geregeld over de 

aanvaringen tussen Nederlandse en Duitse joden in het kamp. ‘Een Duitse Jood komt op 

onderzoek bij een der kampartsen, een Nederlander, op suiker. Hij legt doktersattesten over, 

waaruit zou blijken dat van acht tot tien percent suiker in zijn urine placht voor te komen. Het 

actuele onderzoek wijst uit: anderhalf percent. De arts deelt het de patiënt mee. Deze reageert: 

Das glaube ich nicht. De arts: Also lüge ich. De patiënt: Das habe ich nicht sagen wollen. De 

arts: Das haben Sie aber indirekt gesagt, und das ist eine Unverschämtheit. De patiënt: Das 

habe ich zo nicht gemeint. Sie kennen offenbar die Feinheiten der deutschen Sprache nicht. 

De arts: Ich kenne aber sehr wohl den Unterschied zwischen eine Unverschämtheit und eine 

                                                 
1699

 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 408, dagboekaantekening van 8 oktober 1943.  

1700
 Tegelijkertijd wordt vaak vergeten dat diezelfde Joodse Raad door Duitse joden, vooral Alte Insassen, in 

Westerbork vaak als een tegenstander, een rivaal werd gezien, die invloed zou willen proberen te krijgen in het 

kamp; ook voelden verscheidene Alte Insassen wrok tegen de Joodse Raad, die immers was voortgekomen uit 

hetzelfde Comité voor Joodsche Vluchtelingen dat in hun ogen zo weinig voor hen had gedaan. Zie bijvoorbeeld 

Schlesinger, ‘Persoenlicher Bericht’ , NIOD, 250i, inv.nr. 511. 
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Höflichkeit. Bitte, gehe zu einem andren Artz. De patiënt: Ich werde mich an den 

Kommandant wenden und mich über Sie beklagen. Und da können Sie darauf sicher gehen, 

dass Sie auf Transport gehen. Een geval van intimidatie, zoals er hier vele voorkomen.’
 1701

 

Nederlands-joodse dagboekschrijvers voelden zich gefrustreerd door de oneerlijke 

verhoudingen, zo ook Gabriel Italie: ‘Alleen de ons toekomende sigaretten worden, ofschoon 

ze wel in ’t kamp schijnen aan te komen, niet gedistribueerd, althans niet aan ons gewone 

Joden, misschien wel aan hen die “4 Duitse grootouders hebben,” een bekende 

kampuitdrukking.’
1702

 

In dagboeken van Duitse joden, zoals die van Hans Bial en Herman Felix Oestreicher, 

wordt de situatie echter als een gegeven beschouwd. Soms worden frustraties geuit en 

confrontaties beschreven.
1703

 Wat vooral opvalt is hoe deze Duitse joden – van wie één van 

het eerste uur, de ander kwam in 1943 in het kamp – wel over spanningen onderling schrijven. 

Hans Bial ventileert vaak zijn frustratie over enkele Duitse joden, vooral Dienstleiter, 

waaronder Schlesinger. Zo schrijft hij hoe kwaad hij was dat hij uit de bakkerij moest, terwijl 

anderen daar mochten blijven werken. Het bleek ook nog eens een fout te zijn. Hij ging naar 

Schlesinger om verhaal te halen. ‘Bin im Übrigen wütend, dass ich aus der Bäckerei soll, 

während die jüngeren Barmes u. Roettgen bleiben. Es stellt sich heraus dass Scheinowitz sich 

geirrt hat bei der Aufgabe; er wollte nicht Barmes, sondern mich behalten. Samson will die 

Sache regeln, fragt Schlesinger und ich höre zufällig wie der sagt: Das ist Schiebung. Barmes 

hat nächtelang in der Bäckerei gearbeitet und soll jetzt da auch bleiben. (…) Stelle bald darauf 

Schlesinger und frage ihn, was er eigentlich gegen mich habe, da ich in der letzten Zeit 

dauernd verschoben werde. Antwortet, dass ich wirklich nicht sagen könne, dass er mich 

benachteilige.’
 1704

 Ook Oestreicher beschrijft geregeld aanvaringen met Dr. Spanier, zijn 

                                                 
1701

 Mechanicus, In dépôt, 29-30, dagboekaantekening van vrijdag 4 juni 1943, zie ook, 73-74, woensdag 7 juli 

1943. 

1702
 Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie, 477, dagboekaantekening van 1 augustus 1944. Zie ook Bolle, 

Ik zal je beschrijven, 189 , 18 januari 1944, over Helga Klau, ‘Helga Klau is een salonpop, altijd beschilderd, o.a. 

bij transporten. Ze is het liefje van een van de hoogste Duits-joodse omes.’ Deze Helga Klau kreeg het voor 

elkaar – Helga had een briefje, ‘getekend door de gedoopte hoge ome, Todmann, de koning van het kamp, 

Schlesinger’, beschrijft Bolle – dat zij alleen kon bepalen wanneer iemand haar kleine huisje bezocht, dit ten 

nadele van een vriendin van Mirjam. 

1703
 Zie Oestreicher, Ein jüdischer Arzt-Kalender, 46, aantekening van 23 november 1943 waarin hij een conflict 

tussen een Duitse en Nederlandse jood beschrijft. 

1704
Bial, dagboekaantekening van onder meer 13 september 1944 over aanvaring met Schlesinger, HCKW, DO 

340, inv.nr. 4553. 
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baas.
1705

 Beiden distantiëren zich dus vooral van – of actiever: zetten zich af tegen – de kleine 

groep van Duits-joodse prominenten.
1706

 

 Duits-joodse prominenten, Dienstleiter, worden door deze Duitse joden van de groep 

afgezonderd. Hoewel in de Nederlands-joodse dagboek(- en brief)beschouwingen er maar 

weinig onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende Duitse joden of Alte Insassen, ligt 

de nadruk ook daar op enkele ‘Joodse kopstukken’, met name op Oberdienstleiter Kurt 

Schlesinger.
1707

 ‘Bij de commandant heeft zich nu de ‘Oberdienstleiter’ van het kamp 

gevoegd’, schrijft Etty Hillesum bijvoorbeeld. ‘De commandant lijkt plotseling smal en nietig. 

De ‘oberdienstleiter’ is een Duitse Jood met een machtige gestalte. Zwarte kaplaarzen, zwarte 

pet, zwart soldatenwambuis met gele ster. Hij heeft wrede lippen en een heersersnek.’
1708

 ‘Hij 

is onder toezicht van Gemmeker de koning over de Joden, diens plaatsvervanger. Hij heeft 

alle voordelen van zijn positie genoten en geniet nog altijd deze voordelen; hij glimt van 

voldaanheid en barst van zelfvoldaanheid; hij heeft als een dictator mannen en vrouwen op 

transport gezonden’, schrijft Philip Mechanicus over dezelfde man.
1709

 En Mirjam Bolle 

schrijft over deze prominenten: ‘Het feit is dat een paar Duitse joden hier de macht in handen 

hebben en ongekroonde koningen zijn.’
1710

  

                                                 
1705

 Oestreicher, Ein jüdischer Arzt-Kalender, 47-49, aantekeningen van 25 maart 1944, 6 maart 1944, 9 maart 

1944, 14 maart 1944, 15 maart 1944. 

1706
 Zij waren niet de enigen, zoals is af te leiden uit de hevige discussies die na de bevrijding ontstonden tussen 

de overgebleven Duitse joden onderling over de ‘foute’ Dienstleiter onder hen. Bial, dagboekaantekening van 30 

april 1945, HCKW, Do 340, inv.nr. 4553, ‘Ein bisher Unbekannter hat Schlesinger, Fried, Wachsmann und 

Zielke zu ihm geschickt, und nun ist grosse Entrüstung, dass diese Leute, von denen man nichts mehr wissen 

will, sich wieder anmassen, unsere Interesse zu vertreten.’ Zie ook de rapporten van de besprekingen tussen de 

nieuwe militaire leiding en (Duitse) joden, statenlozen, over hun directe toekomst, waar Bials opmerking op 

sloeg. Onder andere een brief van commandant Johannes Gerardus Buijvoets (3 mei 1945) aan PMC Drenthe 

over een commissie van Duitse joden in Westerbork, DA, PMC, inv.nr. 89; aanhangsel is het rapport van de 

vergadering van deze joden met Lt. Kol. Yates over vrijlating uit het kamp, mogelijke verblijfplaatsen in 

Nederland, terugkeer naar huis en emigratie. Er werden ook nieuwe vertegenwoordigers gekozen voor de Duitse 

joden. Buijvoets: ‘Ik heb de aanwezigen toegesproken en hen vooral gewezen op de noodzakelijkheid, dat in 

deze tijd elke mogelijkheid van verwarring of onrust door onderlinge oneenigheden, uit den boze is.’ Vergelijk 

een eerdere brief van 2 mei 1945 van Buijvoets aan A. H. Stok, over de onderlinge geschillen bij de Duitse 

joden, die verschillende Duits-joodse Dienstleiter niet meer als representatief zien en weinig sympathiek vinden. 

1707
 Hillesum, Nagelaten geschriften, 697, brief van 24 augustus 1943. 

1708
 Ibid., 697. 

1709
 Mechanicus, In dépôt, 107-108, dagboekaantekening van 3 augustus 1943.  

1710
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 160, dagboekaantekening van 21 juli 1943. 
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 In bovenstaande beschrijvingen zien we hoe auteurs dezelfde terminologie bezigen 

voor deze beruchte kopstukken als die zij voor de Duitse bezetter gebruikten. In 

beschrijvingen wordt het ‘Duits-militaire’ van hun uiterlijk geaccentueerd, deze prominenten 

doen zelfs de Duitsers, zoals uit Hillesums woorden bleek, nietig lijken. De Duits-joodse 

Dienstleiter imiteren in de ogen van de dagboekauteurs de daders in gedrag en in kleding; ze 

worden hiermee haast gelijk aan de daders.
1711

 Individuele ervaringen van auteurs spelen in 

deze beschrijvingen overigens een belangrijke rol. Een helpende of afwijzende hand kan het 

verschil maken tussen een positieve of (vaker) negatieve beoordeling; het gedrag van deze 

invloedrijke Dienstleiter wordt, net als dat van de Duitsers, vaak op de voet gevolgd. Vooral 

wordt hen het machtsmisbruik verweten, de corruptie die daarmee ontstond, en het op 

transport zetten van andere kampingezetenen; niet voor niets worden deze prominenten vaak 

beschreven wanneer auteurs over het transport vertellen. 

 Het zijn niet alleen de prominente Dienstleiter die worden uitgelicht in dagboeken en 

vergeleken met de Duitse bezetter. De joodse ordedienst (OD) roept bij veel auteurs heftige 

gevoelens op. Dit Dienstbereich begon in het voorjaar van 1942 als brandweer, om al snel 

meer bevoegdheden te krijgen, met als voornaamste taak het toezicht houden op de 

kampdiscipline. Ook het begeleiden van mensen (naar de trein), het bewaken van de s-barak 

en soms de buitendienst, hoorden bij hun taak.
1712

 De OD trad niet altijd met evenveel 

                                                 
1711

 Over deze door sommige wetenschappers genoemde ‘identificatie met de beul’ – vooral beschreven door 

anderen, niet door diegenen die het zouden ondergaan – werd al snel na de oorlog geschreven door overlevende 

Bruno Bettelheim, die het als laatste stadium in de passieve adaptatie aan het kampsysteem zag. Bettelheim, The 

informed heart, 169, 170-175. De these werd door anderen overgenomen, vergelijk Anna Pawelczynska, Values 

and Violence in Auschwit. A Sociological Approach, (Berkely and Los Angeles: University of California Press 

1979). 

49, Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 210-211, over imitatie van de SS in ‘methoden en moraal’, hoe 

deze gevangenen ‘hun gedrag en attituden naar dat van de SS’ modelleerden, ze ‘bootsten hun klederdracht na, 

gingen er prat op harder en gedisciplineerder te zijn dan hen.’ De these was niet zonder hevige kritiek: Terrence 

des Pres, The Survivor..An Anatomy of Life in the Death Camps, (New York: Oxford University Press 1976) 

116-118, die meent dat Bettelheim te veel ophangt aan een uiteindelijk weinig voorkomend fenomeen en ook de 

dualiteit er niet van begrijpt, zoals het belang van strategische imitatie, 158-162; algemene kritiek op Bettelheim. 

Zie ook Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 211.  

1712
 Zie bijvoorbeeld Presser, Ondergang, tweede helft,, 314-316, De Jong, Koninkrijk, deel acht, deel twee, 707, 

719, over de ordedienst en haar voorgeschiedenis. De OD droeg (later) ook wel knuppels, zoals Hans Margules 

beschrijft in Willy Lindwer, Westerbork. Kamp van hoop en wanhoop, 136. Zie ook Willing, Afdrukken van 

indrukken, 19, zomer 1943. Ook dank aan Frank van Riet voor zijn opmerkingen over de bewaking van 

Westerbork en de rol van de OD daarin. 
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zachtzinnigheid op, wat het Dienstbereich, samen met de militaristische leest waar 

Dienstleiter Arthur Pisk het op schoeide en zijn deelname aan acties als het leeghalen van het 

gesticht het Apeldoornsche Bosch, zacht uitgedrukt niet erg geliefd maakte bij de overige 

kampbewoners. ‘Zij dragen, evenals de grüne Polizei, groene uniformen en hoge kaplaarzen. 

Zij vinden voor hun botte manieren een voorbeeld in die van hun Duitse collega’s, die kwistig 

met de vuist en snel en hard met de kaplaars zijn. De Joden in het kamp duiden hen aan met: 

de Joodse SS. Zij zijn geháát als de pest, men zou menigeen van hen levend kunnen villen als 

men zou durven’, schrijft Mechanicus.
1713

 Opgericht in het vluchtelingenkamp bestond dit 

Dienstbereich in het begin uit overwegend Duitse Joden, maar dit veranderde snel. In juli 

1942 waren onder de twintig OD’ers maar twee Nederlandse mannen, terwijl in oktober van 

dat jaar de verhouding Duits-Nederlands al veranderd was in 42 tegenover 18, en in april 

1943, toen de OD op zijn grootst was, waren 106 Nederlandse joden en 76 Duitse joden in 

dienst.
1714

 

 In dagboeken wordt de OD geregeld beschreven als (machts)instrument van de Duits-

joodse kamphiërarchie, maar het Dienstbereich wordt niet als een exclusief Duits-joodse 

organisatie beschouwd, iets wat vooral in enkele in de oorlog geschreven verslagen wel het 

geval is.
1715

 ‘Der Ordnungsdienst OD, ca. 100 Mann, war mehr oder weniger militaristisch 

organisiert und verband Taktlosigkeit mit einer Herrscherhaltung’, schrijft arts Sally de Jong 

in 1943, en ‘Die OD bestand hauptsächlich aus deutschen Juden, die sich leichter als die 

holländischen dem Prinzip der Disziplin fügen; vor den Vorgesetzten kriechen, die 

Untergebenen treten.’
1716

 De Duitse nationaliteit van de leden wordt hier als gedeeltelijke 

verklaring gegeven voor hun deelname aan dit Dienstbereich. Duitse joden zijn zelf evenzeer 

negatief over de OD, en distantiëren zich van haar leden, al beschouwen zij de OD niet als een 

puur Duits-joodse instelling. ‘Kannst Du Dich vorstellen dass der O.D. mit Oranje-

                                                 
1713

 Mechanicus, In dépôt, 22, dagboekaantekening van 1 juni 1943. Zie ook Italie, Het oorlogsdagboek van Dr. 

G. Italie¸ 406, dagboekaantekening van 7 oktober 1943. ‘Er was dus veel werk voor de O.D., d.w.z. de Joodse 

ordedienst, die als een soort “grüne Polizei” fungeert en er een eigen kazerne op nahoudt.’ 

1714
 Werner Bloch, ‘Westerbork und der Ordnungsdienst’, 7 augustus 1946, op verzoek van Riod geschreven 

verslag over zijn werkzaamheden bij de OD, NIOD, 250i, inv.nr. 726. Vergelijk Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, 

NIOD, 250i, inv.nr. 510, 91a, die waarschijnlijk zijn cijfers uit Blochs verslag heeft gehaald. 

1715
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dagboekaantekening van 1 juni 1943. 

1716
 Sally de Jong, ‘Westerbork’, Duitse versie van een deel van ‘De ondergang van het Nederlandsche 

Jodendom’, NIOD, 250i, inv.nr. 493, 5. Vergelijk Borensztajn, Dagboek, 33. 
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Armstreifen mit der blauen Aufschrift “Camp-Police” herumläuft, Pisk mit dem Zusatz 

“Chief”?’ vraagt Hans Bial zich af. Het was 14 april en Westerbork was net twee dagen 

bevrijd, maar de OD deed nog steeds dienst, iets dat Bial duidelijk afkeurt. ‘Es ist immernoch 

nicht zu fassen. Die grünen Overalls sind beibehalten, nur die Mützen abgelegt. Alle 

deutschen Aufschriften sind übermalt und durch holländische ersetzt.’
1717

 

 In deze verslagen gaan beschrijvingen van specifieke voorvallen hand in hand met 

abstraherende beschouwingen. Heftige emoties spelen nog altijd een belangrijke rol. Men 

bevindt zich immers nog vaak in het kamp. Nederlandse joden leggen nadruk op het 

machtsmisbruik van de Dienstleiter. ‘Er valt over hen en over Schlessinger’s [sic EM] staf 

veel te schrijven, indien men alle op hun daden betrekking hebbende feiten kent en daar 

ontbreekt mij veel aan’, schrijft Sally de Jong bijvoorbeeld en in ‘Joodsche Belevenissen’ 

wordt kort aangehaald hoe de Duitse joden de leiding in handen hebben.
1718

 Jacob Herman 

Meijer beschrijft eerst het ontstaan van het kamp en het leven van de eerste vluchtelingen 

aldaar en legt de oorzaak van de spanningen vervolgens bij de Joodse Raad voor Amsterdam, 

die, aldus Meijer, nooit de leiding in handen van Duitse joden had moeten geven. Ook stelt hij 

de bevoorrechte positie van de Alte Insassen aan de kaak en veroordeelt het misbruik dat ze 

van die positie maken. In Theresienstadt, waar hij zijn verslag schrijft, hebben zij deze positie 

verloren en hij is hier niet rouwig om. ‘Eén ding hoop ik van harte’, schrijft hij, ‘n.l. dat de D. 

& Polen (de ‘gewichtige’ personen in Westerbork) Theresiënstadt langer als hun verblijfsoord 

zullen houden, dan de Hollandse voorzien van de Nederl. Nationaliteit. (…) Dit zoude het 1
e
 

deel hunner belooning zijn, waarvan hierboven door mij werd gewag gemaakt!’
1719

 

 Onder Duitse joden zijn, al naar gelang de specifieke ‘Duitse’ achtergrond, 

verschillende posities mogelijk. Geregeld nemen Duitse joden die al langer in Nederland 

verbleven een middenpositie in, net als Werner Stertzenbach in zijn brieven. Zo beschrijft 

Fritz Tauber, die in het najaar van 1942 korte tijd in het kamp verbleef, hoe hem de 

tegenstellingen opvallen, die hij aan de specifieke geschiedenis van het kamp wijt. Daarna 

beschrijft hij het vervolgingsverhaal van zowel een Nederlandse als een Duitse jood, zonder 
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 Bial, dagboekaantekening van 14 april 1945, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553. De Engelse termen werden 

gebruikt vanwege het tijdelijke Engelse militaire regime in het kamp, alvorens een Nederlandse commandant 

kwam, Johannes Gerardus Buijvoets. 
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 De Jong, ‘De ondergang van het Nederlandsche Jodendom’, NIOD, 250i, inv.nr. 493, 14, ‘Joodsche 

Belevenissen’, HCKW, DO 328, inv.nr. 4464. 

1719
 Meijer, dagboek en verslag uit Theresiënstadt, ‘Lager Westerbork’, JHM, Doc. 0000584. 
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partij te trekken voor één van beiden.
1720

 De schrijfster van 'Skizze über meinen bisherigen 

Aufenthalt in Westerbork’, die nooit in vrijheid in Nederland heeft geleefd, is even 

emotioneel als Jacob Herman Meijer in haar analyse van de ontstane spanningen. Zo haalt ze 

de vraag van de Hollanders aan ‘Warum nur die Moffen, warum wir nicht?’ en schrijft ze hoe 

zij wel ‘teilweise recht’ hadden, maar ‘da wo Sie Unrecht haben, wollen sie es nicht 

einsehen.’ Ze komt dan ook op voor diegenen die al vier jaar gedwongen in Westerbork 

verblijven. Zij wijt de spanningen aan nationaliteitsverschillen. Duitse joden hebben betere 

baantjes, omdat ze ‘viel praktischer, disciplinierter’ zijn, ‘daher nimmt man lieber Deutsche. 

Der Holländer ist schrecklich renitent, aufständisch, lässt sich nie was sagen, und daher bei 

den Oberen Leuten unbeliebter.’
1721

 

Zo ontstaat in deze contemporaine bronnen een verscheidenheid aan thema’s en 

patronen in het schrijven over de onderlinge spanningen, al naar gelang de specifieke status 

die de auteur in het kamp had. Zowel de Nederlandse als Duitse joden leggen in hun 

fulminades de nadruk op het amorele gedrag van de kleine groep van vooral Duits-joodse 

prominenten. Toch compliceert nationaliteit de zaken vaak behoorlijk. Vooral Nederlandse 

joden zien de oorzaak van de problemen geregeld ook in de culturele verschillen tussen 

Duitse en Nederlandse joden. 

 

6.4.3. Vroege memoires 

Voor sommige Nederlands-joodse auteurs direct na de oorlog is de kwestie zo dringend, dat 

zij er een aparte beschouwing aan wijden, zoals Jacob Cohens ‘De antithese Nederlandsche en 

niet Nederlandsche Joden tijdens de bezetting.’
1722

 ‘Iets te schrijven over de tegenstellingen 

tusschen Nederlandsche en niet Nederlandsche Joden, is een niet een-voudige opdracht, wil 

men dit onderwerp in een juist daglicht stellen’, begint Cohen, waarna hij in detail de 

‘antithese’ uit de doeken doet. Hij beschrijft hoe Duitse en Nederlandse joden het kamp en 

elkaar beleefden, om te concluderen dat er inderdaad tegenstellingen bestonden en onderlinge 

haat, maar dat deze ‘het gevolg was van toevallige omstandigheden. 1. De eene groep de taal 

van de vijand sprak. 2 Beide groepen in dezelfde nood verkeerden en daardoor iedere vocht 

                                                 
1720

 Tauber, Rondom Westerbork, 42, waar hij de spanningen constateert en verklaart, 43, levensverhaal van een 

Duitse jood, 48, over de Amsterdammers die hij en zijn vrouw in hun barak tegenkwamen, waarvan hij van één 

het vervolgingsverhaal vertelt. 
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voor zich zelf en voor hen die hem het naast waren. 3 Een belangrijk gedeelte van de eene 

groep, die zich door anderen benadeeld vond.’
1723

 Cohen pleit voor afstand in tijd; ‘indien 

men de tegenstelling (…) wil beschouwen, moet men dit niet doen in een tijd, waar beide 

groepen een strijd voeren op leven en dood.’ 
1724

 

Verscheidene auteurs – geregeld hebben zij van officiële instanties zoals het RIOD het 

verzoek gekregen om een rapport of verslag over Westerbork te schrijven – besteden aparte 

paragrafen of hoofdstukken aan de kwestie, waarin de thema’s en patronen die we in de 

oorlog al zagen genoemd, terugkeren. ‘Evenzo dat er NSB-ers zijn geweest, als Nederlanders 

die zich bij de SS aansloten’, schrijft Siegfried van den Bergh, ‘zo zijn er Joden geweest met 

een onzuiver karakter, die de Joodse lijdensgemeenschap in de bezettingstijd een groot nadeel 

hebben berokkend. Ik wil van dit alles vertellen opdat de schuldigen bestraft worden en 

voorzover ze niet-Nederlanders zijn naar Duitsland worden teruggestuurd.’ Dit betrof niet 

alleen Westerborkers, maar ook de leiders van de Joodse Raad voor Amsterdam. Vervolgens 

schrijft hij over ‘sommige uit Duitsland gekomen Joden’ die ‘gemene zaak’ maakten ‘met de 

S.S.’, die ‘de deportatieangst of doodsangst van andere Joden’ ‘benutten om er geld uit te 

slaan of hun eigen positie te versterken.’ Vervolgens beschrijft Van den Bergh uitgebreid deze 

groep van Duitse joden. Hij vertelt over hun voorgeschiedenis, de wrok die zij hadden tegen 

de Nederlandse joden en over hun hevig bekritiseerde rol in het doorgangskamp. 

Machtsmisbruik en corruptie waren daarin aan de orde van de dag.
1725

 

Ook Coenraad Rood beschrijft in zijn kampverslag de hiërarchie in het kamp om te 

eindigen met deze Duits-joodse bovenlaag. ‘Hierboven stonden de grootheden van 

Westerbork, meest Duitse Joden, die te vertellen hadden wie wel en wie niet op transport 

gingen. Zij waren de machtigen in het kamp, met daarboven als koning: Schlesinger. Deze 

moet toch iedere nacht gedroomd hebben, dat hij door God zelf geroepen was tot koning over 

al die tienduizenden Joden, die als het ware door zijn handen gingen en waarbij hij te 

beschikken had over hun wel en wee, maar in het bijzonder over hun wee’, schrijft Coenraad 

Rood.
1726

 Jozef Hilel Borensztajn geeft in zijn verslag een aparte uitleg over deze groep 

mensen en hun slechte gedrag tegenover de Nederlandse joden. ‘Het waren de mensen die al 

twee jaar lang konden aanschouwen hoe Nederlandse joden die net in Westerbork waren 

aangekomen, meteen werden doorgestuurd, terwijl zij konden blijven. Ze meenden dat ze 
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vanwege hun bijzondere positie tot de betere soort behoorden en keken neer op de gewone 

joden die op transport moesten.’
1727

 

Wat in bovenstaande voorbeelden zichtbaar wordt, is hoe de nadruk door veel auteurs 

wordt gelegd op de misdragingen van een klein groepje prominenten. Hoewel veel auteurs het 

‘Duitse’ van deze ‘kopstukken’ aanhalen, zijn er verscheidene auteurs die niet aangeven tot 

welke nationaliteit deze mensen behoren. Max Hakkert schrijft bijvoorbeeld over de ‘3000 

bevoorrechten’ in Westerbork, ‘die de transporten niet zoo behoefden te vreezen en 

vanzelfsprekend ook niet onder hoogspanning en met angst leefden.’ Daartoe behoren de 

‘Duitsche Joden, die al in Westerbork waren in 1939’, maar ook ‘ca. 500 gedoopte Joden, ca. 

1000 Barnevelders (…) verder ca. 500 onmisbare functionarissen.’
1728

 

Ondanks de koele toon liepen emoties over deze prominenten nog steeds hoog op. 

Voor Coenraad Rood was een Dienstleiter met wie hij een conflict had een ‘moffenknecht’, 

en over prominenten die bij de registratie toekeken, barst hij uit: ‘Je zou ze willen 

doodtrappen, die ellendige hielelikkers!’
1729

 Een Duitse jood werkzaam bij de Joodse Raad in 

Westerbork wordt door hem als volgt beschreven: ‘Het was absoluut een heer die meer Duits 

dan Nederlands sprak, gekleed in een piekfijne rijbroek met gelakte laarzen, sporthemd en 

geruit jasje, met een klein snorretje, en een geslepen bril op.’
1730

 Ook J. de Vries verbindt 

typisch ‘Duitse’ trekken aan het gedrag van een ‘onsympathieke Duitsche Jood’, die zijn 

bevel namelijk ‘staccatisch’ de zaal in zond.
1731

 Voor Julie van Zuiden-Bosman waren vooral 

de privileges van de Duitse joden moeilijk te verkroppen. ‘Er waren ook kleine huisjes met 

tuintjes waar de bevoorrechte joden woonden dit waren meest Duitsche Joden die er van 

begin af gewoond hadden en er nu mooi de baas speelden in de keuken en over de 

verschillende distributielevensmiddelen.’ En hoewel ze zegt persoonlijk niets te klagen te 

hebben gehad, lijken de volgende woorden dit tegen te spreken. ‘Maar als er uitgedeeld werd, 

kregen we van alles het minste/kleeren, en schoenen bedoel ik en als ze zelf iets noodig 

hadden kregen ze het beste wat er was. Dit was duidelijk te zien. Wij zagen er armoedig uit en 

zij keurig netjes.’ Als Barnevelder meent zij bovendien extra benadeeld te zijn geweest. ‘Ze 
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haatten de Hollandsche Joden en vooral de Barnevelders met hart en ziel en was dat met alles 

te bemerken, op enkele gunstige uitzonderingen na.’
1732

 

Vooral op de OD wordt emotionele kritiek geleverd. Net als tijdens de oorlog het 

geval was, beschrijven enkele Nederlands-joodse auteurs dit Dienstbereich als een Duits-

joodse instelling, waarbij de nadruk nog steeds op het geweld werd gelegd dat deze 

ordehandhavers gebruikten en op hun gelijkenis met de Duitse bezetter. ‘Er wordt inderdaad 

geklakt, dat het een Duitschers lieve lust is!’, schrijft A. J. Liepman. ‘De meeste O.D.’ers zijn 

namelijk Duitschers (synoniem voor dienstkloppers, strooplikkers, militieresten) en zien met 

zorg toe dat deze militaire poppenkast volgens de regelen geschiedt.’
1733

 Ook Jozef Hilel 

Borensztajn meent dat veel Alte Insassen deel uitmaakten van de OD. Over het eerste 

transport naar Theresienstadt waar veel van deze Alte Insassen mee vertrokken, schrijft hij: 

‘Daar komt nog bij dat ze door hun eigen broeders op de trein worden gezet, hun eigen OD. 

De OD die tienduizenden Nederlandse joden uit de grote barakken heeft weggehaald om ze 

naar Auschwitz te laten wegvoeren.’
1734

 

Hoezeer de persoonlijke ervaring een rol speelt in de positie die men in de kwestie 

inneemt, blijkt uit de vroege memoires van Nora Keizer en Judica Mendels, die beiden een 

relatie kregen met een Alte Insasse. ‘De Nederlandse Joden zijn bijna allen naar huis, maar… 

de ongelukkige statenlozen, waarvan sommigen reeds 6 jaar achter prikkeldraad gevangen 

zitten, nadat ze in Duitsland vervolgd en verjaagd waren, mogen nog steeds niet weg, ondanks 

het feit, dat ook zij een bewijs hebben van politieke betrouwbaarheid’, schrijft Mendels in een 

aparte paragraaf over de Duitse joden in het bevrijde Westerbork.
1735

 Keizer geeft de lezer 

inzage in het levensverhaal van haar man Ernst Blumenthal. ‘Zijn geschiedenis is eenvoudig 

en helemaal niet verschillend van honderden anderen, maar juist de eenvoudige manier, 

waarop hij vertelt, roept een oneindig medelijden in me wakker met dat zo verknoeide 

leven.’
1736

 Toch is zowel Mendels als Keizer niet zonder kritiek. Net als andere Nederlands-
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joodse auteurs zetten zij het machtsmisbruik en de onwelwillendheid van een kleine groep 

prominenten voorop.
1737

 

 Voor Duits-joodse auteurs van vroege memoires is hun status in het kamp bepalend 

voor hoe zij over de onderlinge spanningen schrijven. De verslagen en memoires van Duitse 

joden die in het kamp als Alte Insassen hoge posities bekleedden, dragen vaak een 

apologetisch karakter. Anders dan tijdens de oorlog het geval was, besteden deze auteurs veel 

aandacht aan de problemen, waarbij de eigen (betwiste) rol zoveel mogelijk wordt uitgelegd 

en persoonlijke acties (al dan niet terecht) als noodzakelijk, soms zelfs als een vorm van 

verzet, worden gepresenteerd. Kurt Schlesinger stelt hoe de organisatiestructuur die de Alte 

Insassen de macht in handen had gegeven bewust als een soort van Puffer zou zijn ingesteld; 

ook beschrijft hij allerlei acties die hij en andere prominenten zouden hebben ondernomen om 

steeds maar mensen van transport te kunnen vrijwaren.
1738

 Voormalige OD’ers als Werner 

Bloch en Hermann Anspacher geven in hun verslagen aan hoe zij hebben getracht om zoveel 

mogelijk te voorkomen dat de SS politionele taken in handen zou krijgen; in dat licht moet 

bijvoorbeeld het werk bij de trein worden bekeken.
1739

 

 Bij Alte Insassen in minder discutabele posities, gaat het beeld kantelen. Deze Alte 

Insassen zetten zich – net als in de oorlog – af tegen de enkele (Dienstleiter) onder hen, die in 

hun ogen misbruik hebben gemaakt van hun positie. Zo is Herman Schliesser zeer negatief 

over Todtmann die op zeer goede voet met de Kommandant zou hebben gestaan en zich zelfs 

nu (in 1957) nog niet in Nederland zou durven laten zien.
1740

 Otto Birnbaum zet zich vooral af 

tegen Kurt Schlesinger, die, in zijn ogen, verraad pleegde door openlijk tegen hem te zeggen 

dat hij niets voor de weeskinderen kon doen. ‘Ein böser Schlag von Brüderhand schmerzt 

mehr als der Biss der Hunde’, concludeert Birnbaum.
1741

 

Het zijn echter vooral de Duitse joden die pas in (begin) 1942 of later Westerbork 

betraden die in hun vroege memoires aandacht besteden aan de tegenstellingen in het 

                                                 
1737

 Keizer, Danse macabre, 73, Mendels, ‘Schetsen uit Westerbork’, IISG, Archief Mendels-Stokvis, inv.nr. 

124, ‘U mag wel bedenken bovendien, dat U tegen een oude kampinsass spreekt.’ 

1738
 Zie Schlesinger, ‘Persoenlicher Bericht’, NIOD, 250i, inv.nr. 511, 5-6 voor acties als het creëren van de 

Duizendlijst en de (uitbreiding van de) industrie. 

1739
 Bloch, ‘Westerbork und der Ordnungsdienst’, NIOD, 250i, inv.nr. 726, Anspacher, verslag, NIOD, 250i, 

inv.nr. 494. 

1740
 Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, HCKW, RA 1103, 4. 

1741
 Birnbaum, NIOD, 250i, inv.nr. 497, 14. 
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kamp.
1742

 Verscheidene van deze Duitse joden woonden al jaren in Nederland en sommigen 

waren zich meer Nederlands dan Duits gaan voelen.
1743

 Zij zetten zich nadrukkelijk af tegen 

wat in hun ogen de echte Alte Insassen waren. Tegelijkertijd hebben zij vanwege hun zelfde 

achtergrond als vluchteling ook begrip voor de situatie van deze mensen. De nuance 

overheerst in deze memoires. ‘In Westerbork kwam tijdens de deportatietijd alleen een 

gedachte bij de mensen op, die te werk gesteld waren: goed de bevelen van de Duitsers ten 

uitvoer te brengen, en niet op transport te gaan’, schrijft Jozef Weisz. ‘En hier was geen 

verschil tussen Joden en Niet-Joden, onverschillig, of zij in Duitsland of in Holland geboren 

waren. Ik zal enkele voorbeelden noemen: – hier zijn Joden, die in Nederland en Joden, die in 

Duitsland geboren zijn, bij betrokken’, schrijft hij.
1744

 Hans Ottenstein noemt de 

‘vooroorlogse lotgevallen’ van de Alte Insassen als bron van spanningen, maar geeft ook aan 

hoe een ‘doorsnee-Nederlander’ zich voelde.
1745

 Het waren de Duitsers die de tegenstellingen 

aanwakkerden en er gebruik van maakten. Het waren ‘allemaal gevangenen, allemaal 

slachtoffers van de Duitse terreur. Allemaal waren het mensen in angst.’
1746

 

Net als bij Nederlands-joodse auteurs het geval is wordt emotionele kritiek 

geventileerd op de kleine groep van kampingezetenen die misbruik maakte van de verkregen 

macht, al waren zij onderdeel van het systeem en betekende opgeven van die macht een 

onzekere toekomst. Vooral kopstukken worden beschreven, geregeld in dezelfde soort termen 

als waarin de SS-ers in het kamp worden beschreven.
1747

 Werner Stertzenbach heeft het 

                                                 
1742

 Hoewel Werner Stertzenbach al in februari 1941 naar Westerbork kwam, reken ik hem toch tot deze groep, 

omdat hij in 1933 naar Nederland vluchtte en hij dus, gelijk aan die Duitse joden die vanaf 1942 naar 

Westerbork kwamen, lange tijd in Nederland had gewoond. 

1743
 Zoals Herbert Kruskal en Helmut Mainz. 

1744
 Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 2. 

1745
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 69, 69a, 72, geparafraseerd; Ottenstein 

geeft evenwel geen expliciete voorbeelden. Zie ook het verslag van Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 

250d, inv.nr. 571, 3, waar ze de haat van Nederlandse joden uitlegt, en 3-4, waar ze de geschiedenis van een 

Duitse jood uitvoerig beschrijft; ten slotte het verslag van Weinberg, ‘Alexandrië’, HCKW, DO 11, inv.nr. 0016, 

12-14, waar hij de gevoelens van zowel Duitse als Nederlandse joden beschrijft. 

1746
 Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, , 72. Vergelijk Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 

250i, inv.nr. 494, 4, over het tegen elkaar uitgespeeld worden door de Duitsers, en ook in Taubes, ‘The 

persecution of the Jews in Holland’, NIOD, 250i, inv.nr. 514, 19, ‘The management lay in the hands of foreign 

Jews who had been in the camp for a long time, and what thus appeared to be an undue privilege of the 

foreigners served (and probably was intended) to deepen the cleavage between the Dutch and non-Dutch Jews.’ 

1747
 Vooral Schlesinger wordt door deze Duitse joden besproken, zie bijvoorbeeld Stertzenbach, Westerbork’, 

NIOD, 250i, inv.nr. 494, 8, Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 9, Taubes, ‘The persecution 
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bijvoorbeeld over ‘de “heren” Schlesinger, Askenas, Brommet, Beier, Todtman, Spanier, 

e.a.’, en Schlesinger zelf wordt geregeld beschreven als een SS-er, zoals in de volgende 

woorden van Jozef Weisz tot uitdrukking komt: ‘Kurt Schlesinger en zijn kornuiten waren 

bekrompen mensen, die dachten, wanneer zij gekleed zijn zoals SS-mannen zij dan ook 

geschikt zijn om leiding aan een grote gemeenschap in moeilijke tijden te kunnen geven.’
1748

 

Ook de OD met haar leider Arthur Pisk, komt er over het algemeen slecht vanaf. ‘Vor Beginn 

der Transporte Gründung des O.D. unter Pisk, Offizier, khaki-Uniformen. Ordnungsdienst 

für’s Kamp, strenge Bewachung, ekelhafte Kerln dabei, sehr verhasst. Strenge Aufsicht über 

die S-baracke. Krankenträger, krankenholer auch in A[peldoornsche Bosch; EM], zum 

Entsetzen Aller. Juden müssen jüdische Kranken holen und nach W. bringen. Sie tun es, um 

sich selbst zu erhalten. Gute Sperre, Exzerzieren. Hilfe bei Transporten’, somt Gertrud 

Hanemann Kelemen dit Dienstbereich op.
1749

 Ottenstein is genuanceerder, zij het niet 

onverdeeld positief. ‘Deze lieden trachtten wel behulpzaam te zijn, maar uit den aard der zaak 

waren ze prikkelbaar, werden zelf door de S.D. gejaagd, enkele waren hard geworden, 

schreeuwden, commandeerden, hadden kamp-allures aangenomen en waren (wel van een 

Jodenster voorzien) geüniformeerd.’
1750

 

Overigens konden kopstukken zich ook bevinden in de Joodse Raad voor Amsterdam; 

Werner Stertzenbach gaat het om al diegenen die leidende functies uitoefenden en deze 

misbruikten, terwijl Jozef Weisz zijn kritiek richt op de kleine groep van joden, ‘die in 

Amsterdam en in Westerbork de leiding hadden.’
1751

 Herbert Kruskal meent dat deze leidende 

                                                                                                                                                         
of the Jews in Holland’, NIOD, 250i, inv.nr. 514, 19, Hanemann-Kelemen, Westerbork I, NIOD, 250i, inv.nr. 

571, 9, Westerbork II, 5. 

1748
 Stertzenbach, ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 8, Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 

3374-1, 9, 1, over verzet dat Weisz pleegde tegen deze kleine groep leiders. 

1749
 Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 250i, inv.nr. 571, 4. Vergelijk Birnbaum, NIOD, 250i, inv.nr. 

497, 15-16, waar Birnbaum beschrijft hoe de OD hem telkens tegenwerkt bij zijn pogingen om weeskinderen uit 

de transporten te halen, Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 8, over de OD, wiens 

opvoeding in de handen van ‘De Jong’ (commandant van de marechaussee) was, het ‘paradepaard’ van de 

Duitsers, en Stertzenbach, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 6-7: ‘Eén van de organen, die de meeste verwijten moet 

treffen, is de z.g. ordedienst (O.D.)’, waarna hij een beschouwing geeft, waarin hij de daden van deze dienst 

bespreekt, zoals het bewaken van de s-barak, het begeleiden van straf-excercities, de ziekendragersdienst, en ook 

één van de meest besproken ‘misdaden’ van deze joden: het meeehelpen met het leeghalen van het 

Apeldoornsche Bosch. 

1750
 Ottenstein, ‘Kamp Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 29a en 29b. 

1751
 Weisz, verslag in brief, HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1, 1, Stertzenbach, NIOD, 250i, inv.nr. 494, 5, 11, 

waarbij Stertzenbach voor Westerbork duidelijk onderscheid maakt tussen verschillende Alte Insassen: degenen 
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functionarissen, die hielpen bij het opstellen van de transportlijsten, ‘a tenacious antagonism 

against any positive traditional Jewish values’ hadden.
1752

 Impliciet zegt Kruskal dat deze 

mensen geen echte joden waren; zij hadden geen joods gevoel en verraadden hiermee hun 

lotgenoten. Kruskals zionistische achtergrond en het feit dat het om uitwisselingstransporten 

naar Palestina ging, spelen hier ook een rol. 

 In een groot deel van de vroege memoires wordt de hoge status van het kleine groepje 

prominente joden in het kamp al snel los gemaakt van hun nationaliteit. Deze kennis belet niet 

dat de grieven over en weer nog behoorlijk vers zijn, zoals blijkt uit de vaak felle 

bewoordingen die Duitse en Nederlandse joden gebruiken. In deze emotioneel geladen 

beschrijvingen ontbreken de vele schakeringen tussen de Duitse (en Nederlandse) joden die 

zich in de individuele verhalen zo duidelijk aftekenen. 

 

6.4.4. Late memoires 

In plaats van te beginnen met een aanklacht tegen de (Duitse) joden die in Westerbork en 

Amsterdam de touwtjes in handen hadden, zoals in zijn eerdere geschrift het geval was, laat 

Siegfried van den Bergh in zijn uit 1977 daterende memoires het hoofdstuk over het 

doorgangskamp openen met een beschrijving van ‘de’ kampcommandant van Westerbork, 

‘Gemmeker, Obersturmführer en tiranniek heerser over Westerbork met luimen, nukken en 

grillen’, en met ‘het vreselijke van Westerbork’, namelijk ‘de als regel eenmaal in de week 

vertrekkende transporten naar plaatsen van waaruit nooit berichten van aankomst of andere 

tekenen van leven kwamen.’
1753

 Hij is niet minder kritisch geworden over de rol die sommige 

Alte Insassen speelden, maar dertig jaar na zijn eerste verslag kijkt Van den Bergh met meer 

afstand naar de zaak, zonder zichtbaar te worden overspoeld door emotie.
1754

 Geldt dit voor 

meer auteurs van late memoires? Hoe schrijven deze over de spanningen tussen de 

verschillende groepen in het kamp? 

 ‘Westerbork was opgebouwd uit houten barakken en huisjes. De laatsten merendeels 

bewoond door duitse joden. Nadat bij hun komst in Nederland was gebleken, dat zij over 

weinig middelen beschikten, werden zij direct al naar dit troosteloze oord verbannen’, schrijft 

                                                                                                                                                         
met goede posities, die in Westerbork konden blijven, en degenen zonder goede posities, die net als de rest op 

transport werden gesteld. 

1752
 Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 509, 14. 

1753
 Van den Bergh, Kroonprins van Mandelstein, 101. In Deportaties komt Gemmeker pas op pagina 13 aan 

bod. 

1754
 Ibid., 103-104. 
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Alexander Roseboom  over de voorgeschiedenis van de Alte Insassen. ‘”Het kan verkeren” zei 

Bredero eens en verkeren deed het’, zegt hij vervolgens en legt uit: ‘Vanwege hun duitse 

afkomst en aanwezigheid bij de komst der duitse legers, kregen zij direct al de meeste 

topposities in handen.’
1755

 Ook Lies Polak zet de voorgeschiedenis van Westerbork uiteen om 

de situatie in het kamp toe te lichten; Clara Asscher-Pinkhof beschrijft het hoe en waarom van 

de macht van de ‘oud-ingezetenen’ en hun gevoelens van wrok – ‘eindelijk werd de rekening 

vereffend’ – tegenover de Nederlandse joden.
1756

 In late memoires keren dus dezelfde thema’s 

terug als die we in vroege memoires zagen. 

‘Elk huisje werd bewoond door 2 gezinnen, één voor en één achter. Zij werden 

bewoond door duitse Joden, die als dienstleiders waren aangesteld’, schrijft Johanna Schroot-

Polak in haar memoires.
1757

 Ook Shmu’el Hacohen herinnert zich dit privilege, de 

‘veteranenwijk’, een ‘woonwijk’, met ‘kleine privé-woningen’, waar ‘intimiteit’ mogelijk was 

tussen een ‘privéman’ en een ‘privévrouw.’ ‘Hoe bestaat het!’
1758

 Het Duits-nationale gevoel 

dat de Alte Insassen zouden hebben, wordt door Ab Caransa beschreven. Hij voegt aan zijn 

eerdere beschrijving van de arrogantie van deze joden ‘nog een extra dimensie’ toe; ‘door hun 

kennis van het Duits waarop ze zich in een omgeving die door Duitsers beheerst werd lieten 

voorstaan. Onbegrijpelijk was ook het Duits-nationale gevoel dat sterk onder hen leefde.’
1759

 

De nadruk in deze beschrijvingen ligt op de kleine kliek van foute prominenten, Dienstleiter 

vooral, waarvan het (meest) kwalijke gedrag wordt beschreven in termen die verder 

gereserveerd worden voor de Duitse SS-ers in het kamp. ‘Schlesinger was een forse vent met 

een koud gezicht en een stierenkop. Hij was doorgaans gekleed in glimmende zwarte laarzen, 

een pofbroek en een leren jacket. Ware het niet vanwege zijn Davidster zou hij door hebben 

kunnen gaan voor een Duits officier’, schrijft Simon Hornman.
1760
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 Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469, 15. 
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 Auerbach-Polak, e.a., Bewogen stilte, 45, Asscher-Pinkhof, Danseres zonder benen, 183-184. 
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 Schroot-Polak, ‘Mijn herinneringen aan Westerbork en Theresienstadt’, HCKW, DO 1120, inv.nr. 10043-01. 
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 Hacohen, Zwijgende stenen, 235, 259. 

1759
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inv.nr. 6469, 19 over Gemmeker en de Joodse kampleiding: ‘Geflankeerd door zijn trouwe trawanten van de SS 

en niet te vergeten de joodse kampleiding. De laatsten in bijna dezelfde kleuren kleding gestoken als onze 
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Emoties kunnen dus nog hoog oplopen, vooral als het persoonlijke grieven betreft. 

‘Zijn wraak begon spoedig’, schrijft Elie Cohen over Dr. Spanier die hij verantwoordelijk 

hield voor zijn neergang in Westerbork wat uiteindelijk in zijn deportatie resulteerde.
1761

 Toch 

zijn ook veranderingen zichtbaar. Een term als ‘moffenjoden’ komt in latere memoires niet 

meer voor. De beschrijvingen zijn nog meer dan in de vroege verslagen onderdeel geworden 

van het eigen levensverhaal, waarbij er minder behoefte is aan aparte beschouwingen over de 

spanningen. De bekende punten van frictie worden wel beschreven, maar gaan vaak gepaard 

met nuance. ‘De Duitse opzet was meesterlijk gelukt: de Joden tegen Joden te gebruiken’, 

schrijft Clara Asscher-Pinkhof, maar ook meent ze dat er ‘veel Duitse Joden’ waren ‘samen 

met de Hollandse Joden, die nooit dit machts-spel mee zouden willen spelen en liever te 

gronde gingen dan dat ze hun zelf-respekt, hun ziel te gronde liet gaan.’
1762

 Ab Caransa 

schrijft: ‘onze kriteria zijn in die jaren ook anders komen te liggen.’ Voor de oorlog hielpen 

zijn ouders Duits-joodse vluchtelingen, in de oorlog waren zij ‘verontwaardigd, dat zij, 

geboren Nederlanders, moesten vertrekken, terwijl een Alte Lagerinsassen gezin mocht 

blijven.’
1763

 

‘In het kamp had je ook de O.D., de ordedienst, die gevreesd werd’, schrijft Johanna 

Schroot-Polak. ‘Deze ordedienst bestond voor het merendeel uit duitse – en slechts enkele 

holl. Joden’, zo meent zij.
1764

 Jacobus Valk beschrijft hoe OD-ers soms het eten in de barak 

uitdeelden. ‘Dan was het vaak uitkijken geblazen want het kwam wel eens voor dat je voor de 

tweede keer in de rij stond wat niet waar was. Het gevolg was dat men dan geen eten kreeg! 

Oók O.D.-ers waren Joden!’
1765

 De handelswijze van de OD wordt door de meerderheid 

veroordeeld; toch zijn er ook neutrale beschrijvingen, en tonen sommige auteurs begrip voor 
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 Cohen, Beelden uit de nacht, 34, zie 31-33 voor zijn emotionele aanklacht tegen de Duitse joden in 

Westerbork. Zie voetnoot 1659, 370. Vergelijk H. J. van Collem, verslag, handgeschreven, 200, HCKW, DO 
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de moeilijke positie van de OD. Ronnie Goldstein-Van Kleef noemt de OD ‘aardig en 

behulpzaam’, Lies Polak geeft alleen een neutrale omschrijving.
1766

 

Verschillende Nederlands-joodse auteurs geven blijk van een dieper begrip voor de 

situatie van de Duitse joden vanuit een persoonlijke ontwikkeling. Otto Kallus’ Blockälteste 

was Duits en stond in deze functie tussen de Duitsers en het ‘einfache Volk’ in. Kallus 

beschrijft hoeveel angst en nijd deze figuur toen opriep; erop terugkijkend beschouwt hij de 

mensen in deze positie echter als de ‘elendste Gruppe Mensch’ in het kamp, zoals ze zich 

tussen twee groepen in bevonden.
1767

 Ed van Thijn beschrijft de OD in zijn memoires vanuit 

zijn beleving als kind als ‘de ergste vijand.’ Evenmin is hij heel positief over Duitse joden in 

het kamp.
1768

 Maar in een interview met mij gaf Van Thijn aan inmiddels anders, met meer 

begrip, naar deze groep mensen te kijken.
1769

 Egodocumenten zijn momentopnamen, een 

auteur kan van mening veranderen of zegt niet alles in de tekst. Dat een deel van de auteurs 

bijvoorbeeld niets over de kwestie schrijft, hoeft nog niet te betekenen dat de problemen 

tussen Duitse en Nederlandse joden bij deze groep helemaal niet speelden.
1770

 Een steeds 

groter deel van de auteurs betreedt een middenweg, waarin wel de verderfelijkheid van het 

systeem aan de orde komt, maar niet wordt ingegaan op specifieke actoren. Evelien van 

Leeuwen schrijft hoe de joden alles zelf deden, terwijl Lies Polak het heeft over de 

‘mensonterende situatie’ van joden die joden in de trein moesten stoppen.
1771
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Onderwijzer, Hun beeld staat mij bestendig voor ogen, 36. 
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Voor de meerderheid van de Duits-joodse auteurs blijven de spanningen een 

onderwerp waar over wordt geschreven. Belangrijk bij deze auteurs is de verschuiving van 

een oudere naar een jongere generatie; kinderen van Alte Insassen en van Duitse joden die 

later naar Westerbork kwamen, gaan schrijven met soms heel andere accenten dan de 

voorgaande generatie. Westerbork was voor kindoverlevenden Hannelore Grünberg-Klein, 

Betty Gerard-Kubaschka en Marion Blumenthal-Lazan vooral een thuis, waar sommigen maar 

met moeite afscheid van konden nemen.
1772

 Dit realiseerden zij zich soms pas jaren later. ‘It is 

difficult to say when I first realized that my five years in Westerbork were “happy years” for 

me’, schrijft Betty Gerard-Kubaschka bijvoorbeeld.
1773

 Dat zij als statenlozen na de oorlog 

door de Nederlanders en vooral door de Nederlandse joden zo slecht werden ontvangen, is 

voor deze kindoverlevenden moeilijk te begrijpen. ‘Velen van onze lieve Hollands joodse 

kamp – en leedgenoten zeiden toen: “Jullie komen niet naar Nederland terug, jullie zijn geen 

Nederlanders!” (…) Deze kreet van leedgenoten, die de diepste ellende met ons hadden 

meegemaakt, liet een blijvende en diepe indruk bij mij achter, die ik nooit zou vergeten’, 

schrijft Hannelore Grünberg-Klein.
1774

 Over spanningen met andere kampingezetenen wordt 

door deze kinderen van Alte Insassen van het eerste uur niet geschreven. 

Duits-joodse kindoverlevenden die pas later in Westerbork terechtkwamen, merken in 

hun memoires de spanningen wel op.
1775

 Enkelen van hen hadden het geluk ingedeeld te 

worden bij de Alte Insassen (omdat ze ouders hadden die in 1942 al voor de overgang in 

Westerbork zaten), maar hun herinnering is over het algemeen anders dan die van de kinderen 

die al jaren in het vluchtelingenkamp hadden gewoond. Net als de oudere generatie in hun 

                                                 
1772

 Zie paragraaf 6.2.2. Leven in vluchtelingenkamp Westerbork, 350. 

1773
 Gerard-Kubaschka, ‘The pain of liberation’, HCKW, RA 1665. 

1774
 Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 121. Vergelijk Gerard-

Kubaschka, ‘The pain of liberation’, HCKW, RA 1665, ‘My mother, father and I and some others have no place 

to go. I am not Dutch, I am German by birth, my parents ad Polish and we have never lived in Holland before the 

war; this means, Holland has no place for us.’ Overigens ervoeren ook Duits-joodse kindoverlevenden die na 

1942 in het kamp kwamen deze terechtwijzing. Eliel-Wallach, Voor mijn kleindochters, 27. 

1775
 Shulamith Garbasz-Zimet en Ellen Eliel-Wallach, die beiden pas in 1942 na de overgang in het kamp 

kwamen, schrijven niet over de spanningen. Hun vaders bevonden zich echter al voor 1942 in het kamp en 

behoorden tot de Alte Insassen. Garbasz-Zimet werd lid van de Schülerkreis; ze beschrijft hoeveel geestelijke 

aansluiting haar familie vond bij de Alte Insassen, waaronder ook familie en oude vrienden waren. Garbasz-

Zimet, ‘The Holocaust years’, HCKW, DO 825, inv.nr. 8588, 3-4, 7. Hetzelfde geldt voor Eliel-Wallach, die 

voordat ze naar Westerbork kwam, leefde bij Duits-joodse kennissen in Arnhem. Eliel-Wallach, Voor mijn 

kleindochters, 13-14. 
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vroege memoires schrijven de auteurs genuanceerd; omdat men beide kanten kent, zich vaak 

Nederlands voelt, is er meer begrip. ‘De uit Duitsland afkomstige joden haatten de Hollandse 

joden, omdat zij het destijds goed hadden gevonden – of beter gezegd – hadden 

aangemoedigd de Duitse vluchtelingen in kamp Westerbork te interneren. De Hollandse joden 

op hun beurt waren kwaad op de Duitse joden, omdat ze als geboren Duitsers werden gezien 

als de oorzaak van het antisemitisme en omdat ze vaak de belangrijkste en invloedrijkste 

functies bekleedden in het kamp. Beide groepen waren het slachtoffer van de met veel succes 

door de Duitsers toegepaste verdeel-en-heerspolitiek’, analyseert Paul Siegel, toentertijd, in 

1943, negentien jaar oud.
1776

 Het kennen van Nederlandse joden in het kamp, en vooral van 

vóór het kamp, beïnvloedde de herinnering van deze Duitse joden aanzienlijk. Harry Fields 

schrijft hoe hij als geboren Duitser, maar grotendeels opgegroeid in Nederland beide groepen 

kon begrijpen. Toen Nederlandse joden in groten getale binnenstroomden, klampten ze hem 

aan om hulp. ‘Aangezien ik vloeiend Nederlands sprak en mezelf als Nederlander 

beschouwde, zag men mij als een onbevooroordeelde gesprekspartner’. Hoe frustrerend was 

het dat hij deze mensen niet kon helpen. ‘Het maakte me woedend en verdrietig dat ik niet 

meer kon doen dan proberen de zenuwen van wanhopige mensen tot bedaren te brengen’.
1777

 

Begrip voor beide kanten sluit nadruk op de misdragingen van een kleine groep van 

prominenten niet uit. Hierbij gaat het hen, net als Nederlands-joodse auteurs, niet om 

nationaliteitsverschillen, maar om misbruik van macht. ‘Oberdienstleiter Schlesinger en zijn 

discipelen bepalen wie van hun vriendjes mee moeten, zoveel mogelijk natuurlijk´, schrijft 

Fred Schwarz over de dienstreizen naar Amsterdam en het gekonkel over wie wel en wie niet 

mee mocht. Hij besefte op een gegeven moment hoe het in Westerbork zat: ‘De arbeiders 

gaan naar Auschwitz, de ‘upper ten’ gaat naar Theresienstadt of Bergen-Belsen, en diegenen 

die al de tijd de touwtjes in handen hadden blijven hier´.
1778

 Gerhard Durlacher beschrijft 

verschillende Dienstleiter als ‘opgeblazen marionetten’ en Eddy Mannheim noemt 

Schlesinger een ‘corrupt persoon’, waarna hij aangeeft verschillende mensen te kennen die 

door Schlesinger ‘ruim te betalen’ de oorlog hadden overleefd.
1779

 Dienstleiter als Schlesinger 

worden door deze Duits-joodse auteurs geregeld op eenzelfde manier beschreven als de 

                                                 
1776

 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 100-101. 

1777
 Fields, Turbulente tijden, 101-102. Vergelijk Schwarz, Treinen op dood spoor, 123, 138, over zijn groeiend 

begrip voor de grote stroom van Nederlandse joden en inzicht in de waarde van zijn status als Alte Insasse; hij 

kreeg zoals bekend een relatie met een Nederlandse, Carry. 

1778
 Schwarz, Treinen op dood spoor, 133, 180. 

1779
 Durlacher, Quarantaine, 26, Mannheim, ‘Herinneringen’, 24. 
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Duitse SS in het kamp. Zo schrijft Anny Sulzbach hoe Gemmeker gevolgd wordt door de 

joodse ‘Kommandant, der ebenfalls aussah wir ein SS-Mitglied in einer Art Uniform und 

hohen schwarzen Stieflen.’
1780

 

 Het optreden van de OD wordt overigens door haast alle Duits-joodse auteurs sterk 

bekritiseerd. ‘Hij was besmet met de gewelddadigheid van onze onderdrukkers, schreeuwde 

en sloeg en maakte sommige van zijn mannen tot verlengstuk van de bezetter’, herinnert 

Gerhard Durlacher zich Dienstleiter Arthur Pisk. Eddy Mannheim beschrijft dezelfde man als 

een ‘machtswellusteling’, waarna hij het optreden van de OD bij de ontruiming van het 

Apeldoornsche Bos omschrijft.
1781

 Hannelore Grünberg-Klein beschrijft de OD met de 

bekende term ‘Joodse SS.’
1782

 Enkele auteurs zijn milder in hun oordeel. Zo benadrukt Harry 

Fields de tragedie van het geheel, ‘waarbij Joden werden gedwongen hun eigen lotgenoten de 

trein in te drijven’, terwijl Fred Schwarz niet zonder empathie schrijft over de mentale 

toestand van de jongens die hadden geholpen bij het leeghalen van het Apeldoornsche 

Bos.
1783

 

De OD komt in een heel ander licht te staan als het een ex-OD’er is die over zijn werk 

in het kamp schrijft. Werner Bloch, voormalig wachtkommandant, laat zien hoe hij in zo’n 

positie is terechtgekomen – ‘Wat had jij gedaan?’ vraagt hij telkens aan de lezer – om het 

beeld van het werk in positieve zin bij te stellen.
1784

 ‘De verwijten achteraf over het gedrag 

van de oude kampingezetenen die zich vastklampten aan hun functies, zijn naar de mening 

van de schrijver veelal ongegrond en hypocriet’, aldus Bloch. ‘De fundamentele vraag die 

iedereen zichzelf zou moeten stellen blijft: Wat had ik gedaan als ik in de schoenen van de 

ander had gestaan?’
 1785

 

                                                 
1780

 Sulzbach, Eine Deutsche Jugend, 99.Vergelijk Grünberg-Klein, ‘Zolang ik nog tranen heb’, HCKW, DO 

1123, inv.nr. 10643, 78, waar ze Schlesinger beschrijft als ‘een enge, angstaanjagende man met zijn hoge, zwarte 

laarzen en zijn Hitlersnor.’ 

1781
 Durlacher, Quarantaine, 4¸ Mannheim, ‘Herinneringen’, 26. 

1782
 Grünberg-Klein, ‘Zolang ik nog tranen heb’, HCKW, DO 1123, inv.nr. 10643, 62. Vergelijk Fields, 

Turbulente tijden, 104, en Siegel, Locomotieven trekken wagons, 111-112. 

1783
 Fields, Turbulente tijden, 104, Schwarz, Treinen op dood spoor, 130-131 

1784
 Bloch, Confrontatie met het noodlot, 38-45. Net als in zijn net naoorlogse verslag beschrijft Bloch hoe hij als 

wachtcommandant probeerde de OD een soort buffer te laten zijn tussen de SS en de kampbevolking, 

bijvoorbeeld door bij transporten een tactiek van schreeuwen tegen de vertrekkenden te ontwikkelen, zodat ze 

opschoten en niet door de SS de trein in werden geslagen. 

1785
 Ibid., 39. 
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In late memoires zijn dus verschillende posities te onderscheiden, al naar gelang 

(individuele) achtergrond en dispositie. Directe emotie heeft bijna geheel plaatsgemaakt voor 

reflectie op de gebeurtenissen; op de betekenis hiervan zal in het vervolg dieper worden 

ingegaan. Bovendien behoren de auteurs steeds meer tot Ottensteins middenklasse. De enkele 

(vooral Duitse) joden met hoge posities in het kamp die vlak na de oorlog schreven, zijn 

inmiddels gestorven of laten niet meer van zich horen.
1786

 De gradueel toenemende nadruk 

van alle auteurs, Duits en Nederlands, op het slechte gedrag van deze prominenten dat steeds 

losser gaat staan van hun nationaliteit, kan als voornaamste ontwikkeling worden genoemd. 

De meeste van deze prominenten waren weliswaar van Duitse afkomst, maar het gaat deze 

auteurs veeleer om wat deze prominenten hebben gedaan, en om wat er in het algemeen 

gebeurt als mensen worden opgesloten in een gedwongen kampgemeenschap, waar de één de 

macht over de ander krijgt. De spanningen tussen Duitse en Nederlandse joden, tussen 

prominenten en niet prominenten, kortom tussen verschillende standen, worden gezien als een 

verschijnsel dat haast onvermijdelijk is onder dergelijke omstandigheden. 

 

6.5. PROMINENTEN VERSUS NIET-PROMINENTEN IN BREDERE CONTEXT 

In hoeverre zijn de ontwikkelingen in beleving en herinnering van de verschillende standen 

van kampingezetenen typerend voor Westerbork? In deze paragraaf wil ik de beschreven 

ontwikkelingen in een bredere (internationale) context plaatsen. Hoe stonden gevangenen in 

verschillende kampen tegenover elkaar? Met wat voor verklaringen komen andere 

wetenschappers voor onderlinge spanningen en tegenstellingen in en na de oorlog? Wat kan er 

ten slotte worden geconcludeerd op een meer abstraherend niveau over de persoonlijke 

beleving van en herinnering aan dergelijke processen van in- en uitsluiting in een per definitie 

moreel ambigue kamphiërarchie? 

 Westerbork was niet het enige kamp waar de Duitsers macht delegeerden aan bepaalde 

groepen van gevangenen. In hoofdstuk twee besprak ik hoe zogenaamde Funktionshäftlinge 

in alle kampen werden aangesteld.
1787

 Historica Karin Orth schrijft dat hun heerschappij een 

centraal thema is in de persoonlijke berichten van kampoverlevenden. In hun memoires en 

verslagen verschijnen deze kapos en blokoudsten niet zelden als bruter en brutaler dan de SS; 

                                                 
1786

 Uitzondering is Elie A. Cohen. Vergelijk Waxman, Writing the Holocaust, 105, waar ze schrijft dat het 

grootste deel van de vroege getuigen min of meer belangrijke posities in het joodse verzet en de kampen hadden. 

1787
 Hoofdstuk twee ‘Ik wilde dat ik de gave bezat om alles op papier vast te leggen’, 52-53. 
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net als in de beschrijvingen in memoires van Westerbork-overlevenden.
1788

 Bernhard Strebel 

merkt iets soortgelijks op in zijn onderzoek naar Lagerältesten in Ravensbrück, en ook Lutz 

Niethammer constateert hoe men in overlevingsberichten ‘Anklagen an die Adresse einzelner 

Kapos oder auch deutscher, die Funktionsstellen beherrschender Häftlingsgruppen’ heeft 

gericht.
1789

 Jolande Withuis onderzocht hoe verschillende groepen Nederlandse 

kampoverlevenden na de oorlog elkaars verleden en heden betwistten, waarbij prominente 

functies niet onbesproken bleven.
1790

 In het proefschrift van Marieke Meeuwenoord over 

Kamp Vught staan verschillende groepen van kampingezetenen centraal, onder wie 

Funktionshäftlingen. Zij laat op heldere wijze zien hoe deze prominenten in de verschillende 

subkampen gedeeltelijk anders functioneerden en soms meer, soms minder macht over andere 

gevangenen uitoefenden.
1791

  

Ook in het eerder genoemde joodse arbeidskamp Starachowice bestonden er grote 

spanningen tussen prominente en niet-prominente kampingezetenen. Interessant in 

vergelijking met Westerbork is dat de herinnering aan het kamp naast de Duitse 

kampcommandant gedomineerd wordt door het hoofd van de joodse kamppolitie. Net als bij 

Westerbork wordt de ‘onnodigheid’ van het machtsmisbruik streng veroordeeld, aldus 

historicus Christopher Browning.
1792

 De beschrijvingen van de kamppolitie die in haar 
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 Orth, ‘Gab es eine Lagergesellschaft’, 109, geparafraseerd in vertaling. Vergelijk Browning, Remembering 

survival, 119, waar hij aanhaalt hoe verschillende overlevenden van arbeidskamp Starachowice de joodse 

kamppolitie als erger dan de Duitsers beschreven. 

1789
 Bernhard Strebel, ‘Unterschiede in der Grauzone?: über die Lagerältesten im Frauen- und Männerlager des 

KZ Ravensbrück’, in: Herbert Diercks, Claus Füllberg-Stolberg, Detlaf Gabre e.a., Abgegeleitete Macht – 

Funktionshäftlinge zwischen Widerstand und Kollaboration, Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen 

Verfolgung in Norddeutschland, Heft 4, (Bremen: Edition Temmen 1998) 57-69, 62-63, Niehammer, ‘Häftlinge 

und Häftlingsgruppen im Lager’, 1046.                    

1790
 Withuis, Na het kamp, vriendschap en politieke strijd. 

1791
 Meeuwenoord, Mensen, macht en mentaliteiten, vooral hoofdstuk 2 ‘Tussen hoop en vrees: de komst van de 

eerste gevangenen’, paragraaf 9 ‘De gevangenenleiding in het Judenauffangslager: managen zonder macht’ 109-

120, en hoofdstuk 5: Het Schutzhaftlager: ‘Je was daar Hollander’, 232-277. In haar conclusie schrijft 

Meeuwenoord, 366, ‘Mede door de verschillende soorten van dwang in de subkampen, in combinatie met 

factoren als de levensomstandigheden en de toekomstverwachting – deportatie of vrijlating – en de voor ieder 

subkamp specifieke omstandigheden, ontwikkelden de afdelingen ieder een eigen dynamiek wat betreft de 

hiërarchische structuren en sociale stratificatie.’  

1792
 Browning, Remembering Survival, 118-119. ‘More generally’, schrijft Browning, ‘Wilczek and the other 

most privileged Jews were seen as the cause and beneficiaries of a camp culture of corruption, favoritism, 
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handelen soms nog gewelddadiger dan de Duitse bezetter leek op te treden, doen denken aan 

de manier waarop voormalige Westerborkers zich de OD herinneren.
1793

 

Psychologe Revital Ludewig-Kedmi merkt in haar proefschrift over morele dilemma’s 

van joodse Funktionshäftlinge op, hoe deze groep in het algemeen een zeer betwiste plek in 

de (Israëlische) herinnering inneemt. In de veelzeggende paragraaf ‘“Jeder von ihnen had 

gemordet”, Gesellschaftlicher Ruf der Funktionshäftlinge’ beschrijft zij hoe deze 

overlevenden lijden onder een slechte maatschappelijke reputatie. Zij onderzocht in hoeverre 

negatieve uitingen over deze groep in relazen van Holocaustoverlevenden voorkwamen en 

telde in het Yad Vashem-archief alleen al meer dan 400 uitspraken vergelijkbaar met die in de 

titel van de paragraaf.
1794

 

De verschillende standen in Westerbork, net als de negatieve gevoelens over en weer, 

staan dus niet op zich. Tegelijkertijd maakte de situering van het kamp, tussen het gewone 

leven in Nederland en de brute kampen in het oosten in, Westerbork heel eigen. 

Literatuurwetenschapster Bettine Siertsema oppert de these dat juist in een kamp waar de 

levensomstandigheden en behandeling bij lange na niet zo slecht of bruut waren als in de 

kampen in het oosten, het kwalijke gedrag van de (overwegend Duits)-joodse prominenten, 

extra discutabel was. In Westerbork had men nog zijn of haar eigen naam en eigen kleren, en 

de gelijkenis met de gewone maatschappij was nog duidelijk zichtbaar.
1795

 Dat is volgens 

Siertsema een van de redenen waarom de gevoelens over de prominente Duitse joden in 

Westerbork lange tijd heel negatief blijven, vooral bij auteurs die alleen over Westerbork, en 

                                                                                                                                                         
bribery, hierarchy, and inequality that was distinctly more pervasive in Starachowice than in other camps the 

prisoners experienced.’ 

1793
 Ibid., 119. 

1794
 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 38-40. De stemming tegenover joodse Funktionshäftlinge zou 

in de jaren vijftig zo negatief zijn geweest, dat ‘Magda Blau-Hellinger, die Lagerälteste in Auschwitz war, Israel 

in den 50er Jahren verlassen hat, wie sie in ihrer Zeugenaussage in Yad-Vashem erzählt.’ Zij kon de psychische 

belasting en dreigementen niet langer verdragen. 

1795
 Siertsema, Uit de diepten, 582. Siertsema schrijft ‘in vergelijking met de Duitse en Poolse kampen zal in 

Westerbork, met zijn minder nijpende omstandigheden, minder gevoeld zijn dat het deel uitmaken van de grijze 

laag een noodzakelijke overlevingsstrategie was, al blijkt dat achteraf wel degelijk het geval te zijn geweest, 

maar minder direct zichtbaar.’ Het is juist op een plek, 572, ‘waar de levensomstandigheden al met al het minst 

nijpend waren’ waar zelfverrijking en machtsmisbruik strenger worden veroordeeld, ‘kennelijk omdat er minder 

noodzaak voor was, en misschien ook omdat de afstand tot de prominenten als minder groot ervaren werd dan in 

de andere kampen.’ 
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niet ook over andere kampen schrijven.
1796

 Uit mijn onderzoek bleek echter het 

tegenovergestelde, gevoelens in memoires worden juist steeds minder negatief. Ook is het 

maar de vraag in hoeverre dit gevoel van gespletenheid eigenlijk voor het kleine groepje van 

Duits-joodse prominenten gold. In de zojuist beschreven ontwikkeling naar een 

genuanceerdere kijk op zaken benadrukken (Nederlands-joodse) auteurs juist steeds meer de 

bijzondere status, de internering in een kamp áfgesloten van de buitenwereld, van dit groepje 

kampingezetenen. Deze mensen leefden juist niet met één been nog in de gewone 

samenleving, beseffen auteurs in late memoires steeds meer. Zij waren al vier jaar lang 

opgesloten (en vergeten) en de enige manier om niet op transport te hoeven gaan, was in 

Westerbork zien te blijven. Zij vochten voor de eigen overleving en dat is iets waar auteurs 

van memoires in toenemende mate begrip voor hebben. 

 Historicus Gie van den Berghe bekijkt de tegenstellingen tussen de verschillende 

standen van kampingezetenen vanuit een ander perspectief, dat van prominente oudgedienden 

versus niet-prominente nieuwkomers. De wrok die de oudgedienden tegenover nieuwkomers 

voelden was groot. Als één van de belangrijkste oorzaken voor de afwijzende houding 

tegenover nieuwkomers noemt Van den Berghe ‘dat ze als indringers, als concurrenten in de 

strijd om macht, voedsel en overleving werden beschouwd.’
1797

 In het geval van Westerbork 

werden de Nederlandse nieuwkomers door de Duitse oudgedienden gezien als indringers in de 

strijd om de goede posities die mensen vrijwaarden van onmiddellijk transport.
1798

 Een 

                                                 

1796
 Siertsema, Uit de diepten, 568, 572-573, 582. Dit in vergelijking met niet-joden uit deze ‘grijze laag’ - 

‘grijze laag’ is een term van Primo Levi, voor die gevangenen die tussen de grote massa en de SS instonden 

vanwege hun functies in de organisatie van het kamp. ‘Grijze zone’ is wellicht een betere vertaling, zoals ook 

wordt gebruikt in de engelse vertaling van het laatste deel van Levi’s memoires. Primo Levi, The Drowned and 

the Saved, transl. Raymond Rosenthal, (New York: Summit Books 1988), hoofdstuk 2 ‘The gray zone’, 36-70. 

Voor een discussie op meerdere niveaus over de ‘grijze zone’ zie Jonathan Petropoulos en John K. Roth (red.), 

Gray Zones: Ambiguity and Compromise in the Holocaust and its Aftermath, (New York/Oxford: Berghahn 

Books 2005). 

1797
 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 194. 

1798
 Ibid., 202-203. ‘Vele auteurs van vroege getuigenissen stellen uitvoerig de “kwaliteiten” van het eigen volk 

of de eigen politieke factie tegenover de “gebreken” van de anderen’, geeft Van den Berghe daarbij aan. 

Bepaalde nationaliteiten hádden het ook ‘minder slecht dan andere en konden dus voorwerp van nijd en afgunst 

worden.’ Tegelijkertijd stelt Van den Berghe, zoals ook in de voorgaande paragrafen over Westerbork is 

beschreven: ‘De schijnbaar alleen met nationaliteit samenhangende onlustgevoelens kunnen meer uitstaan gehad 

hebben met bepaalde kamptoestanden. Bijvoorbeeld het feit dat Duitse gevangenen [hij spreekt hier vooral over 
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belangrijk verschil tussen oudgedienden en nieuwkomers volgens Van den Berghe waren de 

morele dilemma’s die juist nieuwelingen zouden ondervinden. Zijn these is dat (prominente) 

oudgedienden zich meer de realiteit van de kampsamenleving hadden eigen gemaakt. Beter 

dan (niet-prominente) nieuwkomers beseften zij dat zij een aan de situatie aangepaste moraal 

moesten ontwikkelen en ook hádden ontwikkeld, waardoor acties die in de gewone 

samenleving zouden worden afgekeurd, in het kamp een andere betekenis kregen. Er was voor 

deze oudgedienden minder discrepantie tussen de waarden van buiten het kamp en de nieuwe 

waarden binnen het kamp; althans zij hadden zich deze laatste eigen gemaakt, terwijl 

nieuwkomers zich nog met één – geestelijk – been buiten het kamp bevonden, en daardoor 

ook ná het kamp met genoemde discrepantie bleven worstelen.
1799

 In hun egodocumenten 

zouden deze verschillen tot uiting komen ‘wat betreft motief, vorm en inhoud van de 

getuigenis.’
1800

 

Gezien het veelal apologetische karakter van veel van de memoires van prominente 

oudgedienden gaat dit voor Westerbork niet op. Ook Revital Ludewig-Kedmi’s onderzoek 

spreekt deze these tegen; op zijn minst toont zij aan dat achter een schijnbaar probleemloze 

omgang met de eigen prominente positie in het kamp toch een onzekerder zelfbeeld kan 

schuilgaan. Zij onderzocht middels interviews hoe deze mensen met hun positie als prominent 

zijn omgegaan, en spreekt van ‘Moraldillemmas’, waaraan deze overlevenden lijden. Men had 

als Funktionshäftling de keuze uit twee morele principes die niet gelijktijdig te vervullen 

waren. Immers, in ruil voor medewerking verkreeg men bescherming voor zichzelf en de 

naaste familie, maar dit sloot bescherming voor de bredere gemeenschap uit en vice versa.
1801

 

Om met zichzelf te kunnen leven (tijdens, maar vooral na de onmogelijke beslissingen die 

men moest nemen), zoeken deze mensen naar psychische omgangsstrategieën, waarbij ze 

                                                                                                                                                         
niet-joodse gevangenen; EM] bijna alle sleutelposities in het kamp bezetten en het daardoor iets minder slecht 

[of veel minder slecht; EM] hadden dan de anderen.’ 

1799
 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 329-332, 337, 339; over oudgedienden, prominenten, 340-343; 

over nieuwkomers. Ook andere auteurs, vooral overlevenden die later zowel als ‘insider’ en wetenschapper over 

het leven in de kampen schreven, berichten over deze groepen en de veranderde moraal. Onder andere 

Bettelheim, The informed heart, 159-175, over nieuwe en oude ingezetenen en de langzame adaptatie aan het 

kampleven en de kampmoraal, Des Pres, An Anatomy of Life in the Death Camps, onder andere 99-100, 115-116 

over veranderde moraal, Pawelczynska, Values and Violence, 138-141 over ‘clash’ van waarden. De meeste 

auteurs schrijven overigens over de concentratie- en vernietigingskampen, waar de omstandigheden veel en veel 

slechter waren dan in Westerbork. 

1800
 Van den Berghe, Met de dood voor ogen, 412-413, 337. 

1801
 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 16. 
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zichzelf (weer) als moreel goed kunnen zien, en dit ook in de ogen van anderen (weer) 

zijn.
1802

 Ludewig-Kedmi is tot een reeks aan mogelijke omgangsmodellen met morele 

dilemma’s gekomen, waarin bepaalde zelfbeelden, omgangsstrategieën en vertelstrategieën 

telkens terugkeren.
1803

 Enkele omgangsstrategieën die Ludewig-Kedmi beschrijft, zijn ook 

van toepassing op de pogingen van sommige Westerborkse prominenten om met hun verleden 

om te gaan. 

Kurt Schlesinger bijvoorbeeld zou in Ludewig-Kedmi’s analyse wellicht bij het type 

‘Die Stolze Kapofrau’ worden ingedeeld, die zichzelf als heldin – in Schlesingers geval als 

held – beleeft en zich voor anderen inzet, waarbij de ambivalentie van de positie wordt 

verdrongen.
1804

 De wijze waarop Schlesinger de installering van een joods zelfbestuur als 

‘Pufferstellung’ beschrijft – bijna als een verzetsdaad – alsmede zijn pogingen om middels 

zijn functie zoveel mogelijk mensen te helpen zonder in te gaan op de schaduwkanten van zijn 

positie, wijzen in die richting.
1805

 Bij Werner Bloch, een voormalig OD’er, spelen gedeeltelijk 

andere mechanismes. Hij beschouwt zijn werk als wachtkommandant die ‘de jongens die zo 

graag soldaatje of agentje wilden spelen’ in toom hield, ten dele als een vorm van verzet, van 

agency.
1806

 Hij is heel expliciet in zijn verdediging, waarbij hij vooral wil laten zien dat hij 

zijn best heeft gedaan en niet verkeerd heeft gehandeld – hij kón niet anders.
1807

 Het 

                                                 
1802

 Dat is wat mensen willen, meent Ludewig-Kedmi. Zij geeft twee motivaties aan waarom mensen zich moreel 

gedragen. Allereerst, als interne motivatie: ‘nämlich uns vor uns selbst als moralisch zu erleben.’ En als externe 

motivatie ‘von anderen als moralische Akteure wahrgenommen zu werden.’ Ibid., 57. 

1803
 Ibid., hoofdstuk ‘Bewältigungsstrategien jüdischer Funktionshäftlinge und ihrer Kinder’, 305-341, vooral 

305-324. 

1804
 Ibid., 312. 

1805
 Schlesinger, ‘Persoenlicher Bericht’, NIOD, 250i, inv.nr. 511, 5. Schlesingers verweer kan ook worden 

vergeleken met dat van Nederlandse bestuurders in de oorlog, zoals beschreven in Peter Romijn, Burgemeesters 

in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting, (Amsterdam: Balans 2006). 

1806
 Bloch, Confrontatie met het noodlot, 43. ‘Binnen de OD was er een kleine leidende groep die zich tot taak 

had gesteld om deze organisatie zo veel mogelijk te laten functioneren in het belang van de joodse 

kampbewoners. (..) Het parool was, dat alles op alles moest worden gezet om te voorkomen dat de leden van de 

OD en de kampbewoners tegen elkaar werden uitgespeeld.’ Bloch schrijft hoe hij en andere de mensen ‘goede 

instructies’ gaf en hen op ‘hun menselijke waardigheid’ attendeerde in hun werk bij de OD. Ook beschrijft 

Bloch, 43-44, over hoe de OD bij het transport expres tegen de vertrekkenden schreeuwde, zodat de SS zich er 

niet mee zou gaan bemoeien. Vergelijk Des Pres, The Survivor, 117, die spreekt over ‘strategische imitatie’ van 

de Duitsers door kampingezetenen. Zie ook Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 318 over de 

vertelstrategie van het ‘Umdeuten von negativen Aspekten des eigenen Handelns.’ 

1807
 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 318. 
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vertelpatroon dat inhoudt dat ‘de anderen’ ‘de slechte kapos’ waren, is één van de meest 

typerende pogingen om het morele zelfbeeld van Funktionshäftlinge te herstellen, aldus 

Ludewig-Kedmi.
1808

 Werner Bloch beschrijft zijn keuze voor de OD daarnaast in de derde 

persoon, waardoor er – voor zowel de lezer als hemzelf – een grotere afstand ontstaat tussen 

zijn handelingen als OD-er en hem als persoon.
1809

 Bloch is zich, meer dan Schlesinger, 

bewust van de schaduwkant van zijn functie, al benadrukt hij ook zijn acties ten goede; hij 

lijkt op wat Ludewig-Kedmi ‘der solidarische Kapo’ noemt.
1810

 

Ook Hans Ottenstein noemt het anderen kunnen helpen als motivatie voor het op zich 

nemen van een prominente functie.
1811

 Ottensteins vertelpatroon lijkt veel op het zeldzame 

‘Ambivalenz Aushalten’, waarbij de persoon in kwestie het mentaal vermogen en de kracht 

heeft zonder ernstige psychische problemen met de eigen morele en amorele handelingen uit 

het verleden om te gaan.
1812

 Ook in memoires van Nederlandse prominenten, zoals Elie 

Cohen en Marinus Frankenhuis, zijn dergelijke omgangsstrategieën te vinden.
1813

 Belangrijk 

                                                 
1808

 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 315. Ook Herman Anspacher benadrukt de eigen positieve 

handelswijzen, zijn agency. Anspacher, verslag, NIOD, 250i, inv.nr. 494. 

1809
 Ibid., 318. Zie dit hoofdstuk, 390, 399, voor Blochs verdediging. 

1810
 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 313.  

1811
 Ottenstein, ‘Lager westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 93. Het is zelfs het eerste voordeel dat hij noemt 

van het prominent zijn, vóór het voordeel van het gesperrd zijn, al kan dit ook onderdeel zijn van een 

(zelf)verdediging, of welicht verdringing. 

1812
 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 319. Ottenstein, ‘Lager Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 510, 

93, ‘Prominent zijn bood positieve en negatieve aspecten. Negatief, omdat je uit de aard der zaak in contact 

moest komen met de Duitsers, in casu met de kampcommandant. Verder betekende het: timmeren aan de weg, 

dus critiek uit eigen kring en (psychologisch minder zwaar op te nemen, maar feitelijk natuurlijk veel en veel 

gevaarlijker) van de zijde der S.S.. Verder moest je de verantwoording op je nemen, waartegen niet iedereen 

opgewassen bleek.’ Waarna hij de positieve kanten bespreekt, maar ook het ‘manus manum lavat’, ‘de kans om 

te knoeien, te “organiseren”, zich te laten vleien, accepteren van persoonlijke voordelen en cadeaux.’ Herman 

Schliesser beschrijft ook veel van zijn acties als prominent kampingezetene als een vorm van verzet (wat het 

gedeeltelijk ook is geweest) maar hij is veel minder vaardig met de pen dan Ottenstein en gaat weinig expliciet 

op de morele dilemma’s in. Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, HCKW, RA 1103. 

1813
 Elie Cohen bijvoorbeeld, die behoorlijk zelfkritisch is, maar ook uitgebreid uitlegt hoe hij tot bepaalde 

keuzes (als transportarts bijvoorbeeld) en acties (mensen niet meer transportunfähig verklaren, omdat hij dan 

zichzelf en zijn gezin in gevaar bracht) is gekomen. Cohen, Beelden uit de nacht, 24-31. Marinus Frankenhuis, 

ex-OD’er, stelt expliciet dat er toen hij bij de OD was geen misstanden voorkwamen. De OD hielp mensen juist. 

Hij is verontwaardigd hoe weinig aandacht er door Loe de Jong (waartegen hij zijn stuk richt) wordt besteed aan 

de ‘werkelijke satans van joodse origine’. Dit lijkt sterk op de vertelstrategie van ‘de anderen waren de slechte 

kapos.’ Marinus Frankenhuis, memoires en enkele brieven aan De Jong, 1980, HCKW, RA 1231. 
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voor het behoud van het morele zelfbeeld en voor een succesvolle omgang met de morele 

dilemma’s, is het gevoel tegenover anderen solidair en/of loyaal te zijn geweest, schrijft 

Ludewig-Kedmi. Want als dat het geval is, kan men zichzelf als een moreel persoon in een 

context van dwang beschouwen en kan men met de daaruit voortvloeiende dilemma’s (leren) 

omgaan.
1814

 Elie Cohen zou in Ludewig-Kedmi’s ogen zoveel moeite hebben met zijn 

prominent-zijn, omdat hij meent niet loyaal te zijn geweest. Dit kan leiden tot de zogenaamde 

overlevingsschuld, ‘survivor’s guilt.’
1815

 

(Voormalige) prominenten zijn niet de enigen die over (verlies van) moraal in het 

kamp schrijven. Vaak doet een auteur van een egodocument na een beschrijving van (het 

gedrag van) een prominente jood een uitspraak over ‘de’ mens. Mirjam Bolle schrijft in haar 

dagboekbrieven over ‘het geval Heertje’, een Nederlandse jood die er door een Duitse werd 

uitgewerkt, om te concluderen ‘Zo is het bij ons. De ene jood stuurt de andere op transport. 

Het is ver met ons gekomen.’
1816

 ‘Talloze Joden, ook beschaafde, ontwikkelde Joden, blijken 

zich niet te generen en te graaien in het bezit dat eens aan andere Joden heeft toebehoord en 

waarvan zij beroofd zijn en waaraan soms bloed kleeft’, schrijft Philip Mechanicus in zijn 

dagboek naar aanleiding van het opengestelde magazijn. ‘Ook Frau Schlesinger niet, die zich 

“die schönsten Sache” laat sturen. Ook de opzichter niet, die zich bij Schlesinger een wit 

voetje zoekt door diens vrouw te begiftigen’, voegt hij toe.
1817

 Sally de Jong concludeert na 

zijn bespreking van de Duits-joodse prominenten: ‘In moreel opzicht was dat dan ook een 

modderpoel. Offervaardigheid, naastenliefde, onbaatzuchtigheid, alles verdween in het niet 

tegen het eene sentiment: het zelfbehoud. In deze “struggle for life” overleefde diegene, die 

het meest fit was, om onscrupuleus te werk te gaan.’
1818

 Inge Gassmann-Baumann ten slotte 

schrijft in haar memoires: ‘Er waren joden bij, die zich erger gedroegen dan de Duitse staf van 

het kamp, die corrupt waren en bijvoorbeeld vooral leúke vrouwen “zurückstellten”.’
1819

  

                                                 
1814

 Ludewig-Kedmi, Opfer und Täter zugleich?, 307, sich als moralische Person im Zwangskontext erleben zu 

können.’ 

1815
 Ibid. 307-311, vooral 310. 

1816
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 152, dagboekaantekening van 19 juli 1943. 

1817
 Mechanicus, In dépôt, 132-133, dagboekaantekening van 20 augustus 1943. 

1818
 De Jong, ‘De ondergang van het Nederlandsche Jodendom’, stuk ‘Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 493, 2. 

1819
 Gassmann-Baumann, ‘Memoires’, HCKW, RA 767, 14. 
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Ook Siertsema stelt in haar onderzoek vast dat met name het gedrag van prominente 

joden aanleiding was voor uitspraken over ‘de’ mens.
1820

 Vooral hún amorele, slechte gedrag, 

en de dubbelheid van hun positie, werden als exemplarisch gezien voor wat de kampen met 

‘de’ mens deden.
1821

 Geen wonder dat deze prominenten een terugkerend onderwerp zijn. 

Nog meer dan in dagboeken en brieven was dit, volgens Siertsema, het geval in memoires, 

waarin reflectie op het verleden centraal staat. Ludewig-Kedmi gaat nog verder en vermoedt 

dat het merendeel van de overlevenden vroeg of laat voor morele conflicten heeft gestaan, 

conflicten die nog steeds een rol kunnen spelen na de oorlog.
1822

  

Veel overlevenden hadden zich in meer prominente posities bevonden, ook in 

Westerbork. Alleen al het feit dat iemand langer in het doorgangskamp verbleef dan de twee 

dagen van het transportproletariaat, bracht morele vragen met zich mee. Iedereen leek 

gedwongen te worden onmogelijke keuzes te maken. Wat hielden die onmogelijke keuzes in? 

Hoe schrijven kampingezetenen over de morele dilemma’s die zij ondervonden? De kwestie 

van het al dan niet gepleegde verzet, oftewel agency, uit het vorige hoofdstuk, speelt in de 

beantwoording van deze vragen een belangrijke rol. 

 

6.6. ‘DE’ MENS IN WESTERBORK 

Zodra je Westerbork binnenstapte, was het gewone leven, met haar oude vertrouwde, morele 

regels voorbij. Westerbork was een andere wereld. Hélène Wolff weet dit breukgevoel in haar 

brieven aan vrienden goed uit te drukken. ‘Ik lees de sprookjes van Andersen. We kunnen ze 

hier beter begrijpen, omdat alles, dat eens realiteit was, opgehouden heeft te bestaan. We 

leven als ’t ware op een andere planeet.’
1823

 ‘De oude normen van het fatsoen zijn vervaagd of 

verdwenen’, schrijft Philip Mechanicus in zijn dagboek, ‘in een samenleving, waarin geen 

persoonlijk bezit bestaat, waarin iedereen die bij de bron zit neemt wat hij verkrijgen kan, 

waarin iedereen, of bijna iedereen, die tekort komt, of voor tekort vreest, van een grote hoop 

afneemt zonder dat de samenleving zelf zich daartegen verzet, of zonder dat de ordebewakers 

streng optreden, die zich trouwens aan hetzelfde kwaad schuldig maken. Zij – in de éérste 

                                                 
1820

 Siertsema, Uit de Diepten, 227 over dagboeken, 573, 579, eindbalans, waar ze alle egodocumenten naast 

elkaar legt, zowel joodse als niet-joodse. 

1821
 Ibid., 579. ‘Dat brengt tot de voorzichtige conclusie dat de grijze laag met zijn dubbele positie van 

slachtoffer en dader beide als min of meer representatief gezien wordt voor de mens als zodanig.’ 

1822
 Ibid., 308.  

1823
 Brief van Hélène Wolff van 1 juni 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 889. Vergelijk brief van 27 augustus 1943. ‘Je 

brief bracht me even in ’t werkelijke leven, waar je hier totaal niets van merkt.’ 
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plaats.’
1824

 En: ‘In de wereld, waaruit ik nog maar pas ben gekomen, pleegt men zijn beloften 

te houden’, schrijft Nora Keizer in 1948. ‘In het kamp zal ik leren, dat zoiets daar over het 

algemeen maar zeer sporadisch voorkomt.’
1825

 Werner Löwenhardt, ten slotte, merkt in zijn 

memoires meer dan vijftig jaar later op: ‘Er werd volop gerommeld. (…) In het kamp was 

bijna alles mogelijk.’
1826

 

‘’t Allerslechtste in alle mensschen komt boven, in zoo’n overcompacte samenleving, 

waar een ieder in elk opzicht tot ’t uiterste is geprikkeld’, schrijft Hélène Wolff.
1827

 ‘Alles is 

hier corrupt tot in het uiterste.’ Mirjam Bolle is ontzet over hoe mensen zich gedragen nadat 

een transport is vertrokken. ‘En dan de mentaliteit van de achtergeblevenen! Als de raven zijn 

ze op de goederen die de mensen moesten achterlaten.’ Al helpt iedereen wel met ‘pakken en 

een heleboel geven van hun eigen spullen als er iets te kort is.’
1828

 ‘Want bittere haat en 

afgunst begon zijn hoofd in deze gemeenschap op te steken. Hoe hebben de Duitsers hun 

uitmoordingswerk gedaan. Niet alleen hen die ze doodden, ook hen die bleven leven hebben 

ze niet veel gespaard. Want de meest slechte, en vaak sluimerende, eigenschappen der mensen 

komen in deze opeenzamelingen, waar honger en vervuiling heersen, op’, schrijft Julie Bial-

Spitz in 1950.
1829

  

Er zijn voorbeelden te over van beschrijvingen van wat Westerbork met ‘de’ mens 

deed. Vooral ‘de ander’ wordt beschreven en voornamelijk de prominente ander. Philip 

Mechanicus benadrukte bijvoorbeeld dat het vooral ‘zij’, de ordebewakers, waren, die zich 

aan roof schuldig maakten. Mirjam Bolle schreef als verontruste toeschouwer over de 

mentaliteit van de achtergeblevenen. Veel auteurs zijn van mening dat deze mensen anders 

hadden moeten handelen. In de psychologie wordt algemeen aangenomen dat mensen bij het 

verklaren van het gedrag van anderen de neiging hebben een handeling aan de persoon, niet 

aan de situatie toe te schrijven, de zogeheten ‘fundamental attribution error.’ In combinatie 

met de ‘self serving bias’, die inhoudt dat mensen bij het uitleggen van het eigen gedrag 

vooral voor hen gunstige verklaringen kiezen, zorgt dit psychologisch mechanisme ervoor dat 

                                                 
1824

 Mechanicus, In dépôt, 302, dagboekaantekening van 28 februari 1944. 

1825
 Keizer, Danse macabre, 30. 

1826
 Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd, 96. 

1827
 Brief van Hélène Wolff van 30 juli 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 889. 

1828
 Bolle, Ik zal je beschrijven, 160, dagboekaantekening van 21 juli 1943, 153-154, dagboekaantekening van 20 

juli 1943. 

1829
 Bial-Spitz, Op een klein stationnetje, 18. 
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mensen zichzelf als moreel kunnen (blijven) ervaren, ondanks hun acties.
1830

 Hoewel ook in 

beschrijvingen van (a)moreel gedrag in Westerbork de nadruk wordt gelegd op datgene wat 

‘de ander’ als individueel persoon wel of niet heeft gedaan, valt in de egodocumenten op hoe 

auteurs in de loop der tijd steeds meer proberen de specifieke situatie mee te nemen in hun 

beoordeling van het gedrag van niet alleen zichzelf maar ook van de (prominente) ander. 

In het gedrag van de ander zag men namelijk zichzelf weerspiegeld. ‘Immers ist das 

Lager froh, wenn viele kommen. Dann gehen weniger aus dem Lager’, schrijft Gertrud 

Hanemann-Kelemen.
1831

 Men was zich goed bewust van de ongemakkelijke, verànderde 

morele positie waar men zich gedwongen in bevond. De anonieme FK-man schrijft: ‘Twee en 

een halve maand van transport hebben ons helemaal veranderd. (…) Je vergeet de mensen ook 

vlug. Als we niet konden vergeten, zouden we niet in staat zijn, om hier te blijven. Velen 

benijden ons. Maar de prijs, die wij er voor moeten betalen, is hoog.’
1832

 Gerhard Durlacher 

beschrijft zijn gemengde gevoelens toen bleek dat hij en zijn familie niet op de lijst stonden 

als volgt: ‘De triomf er nog te zijn overvleugelt mijn verdriet. Bijna iedereen lijkt opgelucht 

adem te halen en zwijgt over de nacht.’
1833

 ‘De wijze waarop wij gesperrd waren heeft later 

wel voor het nodige schuldgevoel bij ons gezorgd’, schrijft Ab Caransa ook.
1834

 

Men werd geregeld tot nog ergere dingen gedwongen dan het voor laten gaan van 

anderen met het transport. Kampingezetenen stonden voor onmogelijke keuzes. Nora Keizer 

moest bij het transport dienst doen. ‘Alleen maar dienst doen. Ofschoon het voor ons 

persoonlijk een verademing betekent, realiseer ik me terdege wat dat kleine zinnetje inhoudt. 

Dienst doen bij het transport betekent: meehelpen om andere mensen naar Polen te sturen.’
1835

 

‘Dikwijls voel ik me schuldig: als wij niet zo gewillig bij het registreren zouden helpen, als 

                                                 
1830

 “When people try to find reasons for someone else’s behavior, they tend to overestimate personality factors 

and underestimate the influence of the situation. (…) The fascinating thing is that many people persist in the 

fundamental attribution error even when they know a person’s behavior is required by the situation.” Zie Carol 

Wade, Carol Travis, Psychology, (New York: Harper Collins College Publishers 1987) 657; en op dezelfde 

pagina: “When it comes to explaining their own behavior, however, people tend to choose attributions that are 

favorable to them.” Dit wordt wel de ‘self-serving bias’ genoemd. Vergelijkbare opmerkingen zijn te vinden in: 

Leonard Berkowitz, A Survey of Social Psychology, (New York: Holt, Rinehart & Winston 1986), 91-103. 

1831
 Hanemann-Kelemen, Westerbork II, NIOD, 250i, inv.nr. 571, 5. 

1832
 ‘Uit het dagboek van een FK-man’, 1 oktober 1942, HCKW, RA 1552, 1. 

1833
 Durlacher, Quarantaine, 25. 

1834
 Caransa, stuk twee, ‘Aandachtspunten’, HCKW, DO 551, inv.nr. 6731, 3. 

1835
 Keizer, Danse macabre, 119.  
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wij nu eens weigerden…’
1836

 ‘Our dilemma then, within our limited powers: whom to treat 

well, whom to treat ill, whom to mend and whom to end?’ vraagt Herbert Kruskal, in het 

kamp werkzaam bij de Antragstelle, zich kort voor het einde van de oorlog af, toen hij al in 

Palestina verbleef.
1837

 ‘Hielp ik deze mensen inderdaad en bracht ik iets van verlichting? Of 

was ik handlanger van de bezetter en medeplichtig aan de deportatie van onschuldige 

mensen? Altijd weer kwamen die sombere gedachten in me op. Anderen gingen en ik bleef’, 

herinnert Paul Siegel zich jaren later.
1838

 ‘Ik hielp ze te gaan zitten, misschien duwde ik een 

beetje. Laat ze nou opschieten. Waren ze maar weg!’ schrijft Shmu’el Hacohen over zijn werk 

bij het transport. Wat moest hij zeggen tegen deze mensen? ‘“Goeje reis?” “Een makkelijk 

lijden?” “Kort lijden?” Ik zei niks.’
1839

 

‘En als het andersom was en ik ging, zou dat iemand helpen? Niets was zeker en ook 

ik zou plotseling op een trein kunnen worden gezet. Ik werd gesterkt door mijn bewustzijn 

alles in het werk te moeten stellen niet in die trein te belanden. Dat immers had ik mijzelf en 

mijn ouders beloofd!’ voegt Paul Siegel direct aan bovenstaande overdenking toe.
1840

 Siegel, 

en met hem andere auteurs, beseft dat in Westerbork de oude regels niet meer konden gelden; 

zijn eigen overleving was intrinsiek verbonden met het malafide systeem waarin iemand 

(langer) kon blijven door een ander voor te laten gaan. ‘Mijn echtgenoot, Izak, heeft al zijn 

invloed en al zijn kennissen ingezet om ons uit het transport te houden – en wie deed dit niet 

als hij eenmaal in Westerbork zat – en het lukte, nadat we toch vele malen op de lijst der 

slachtoffers prijkten’, schrijft ook Julie Bial-Spitz.’
1841

 

Dat de oude regels niet meer golden, betekende voor de auteurs echter niet dat de 

moraal geheel uit het kampleven verdwenen was. De moraal in het doorgangskamp was alleen 

                                                 
1836

 Ibid., 62-63. Ze beseft dat ‘de transportmensen’ over hen hetzelfde zullen zeggen als wat zij zei over de 

Joodse Raad: ‘Ze sturen ons weg om zelf te kunnen blijven.’ 

1837
 Kruskal, ‘Two years behind barbed wire’, NIOD, 250i, inv.nr. 509, 13. 

1838
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 107. 

1839
 Hacohen, Zwijgende Stenen, 253-254, en 243: ‘In het kromme levenspatroon waar we nu in terecht gekomen 

waren, bestond geen enkel moreel principe en we leerden heel gauw, dat het enige beginsel was ‘de anderen’ 

eerst te laten gaan.’ Zie ook Roseboom, ‘Jood’, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469, 18, over meewerking aan 

transport. 

1840
 Siegel, Locomotieven trekken wagons, 107. 

1841
 Bial-Spitz, Op een klein stationnetje, 14. Zie ook Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd, 93. Het 

getal van de transportlijsten klopte altijd, de lijsten werden door joden zelf getypt. ‘Een van de vele 

onbegrijpelijke dingen van dat hele gebeuren. Maar je was toch blij als je bij de administratie werkte want dan 

hoefde je niet op transport, zo simpel was dat.’ 
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anders dan die daarbuiten; ze was aangepast aan de omstandigheden. ‘In dit opzicht is de 

samenleving zeker rot: het mensentype deugt niet. Iedereen is hier op kleine of grote schaal 

rover’, schrijft Mechanicus om direct daarna te schrijven: ‘zonder nochtans een misdadiger te 

zijn. (…) De roof is gemeengoed geworden en wordt door de gemeenschap gewettigd’, 

concludeert hij met grote somberheid.
1842

 ‘Rather than entirely abandoning any notion of 

moral obligation, the prisoners in effect created a moral system more appropiate to their 

situation of agency combined with powerlessness’, schrijft Christopher Browning over het 

joodse (arbeids)kamp Starachowice.
1843

  

Deze andere moraal was echter niet probleemloos. Zoals Browning schrijft, agency 

ging gepaard met machteloosheid. Aanpassing aan de moraal van het doorgangskamp was 

niet makkelijk. Veel auteurs beschrijven hoe zij meenden dat zij en anderen iets van zichzelf 

verloren: integriteit en morele identiteit. Clara Asscher-Pinkhof zag het bij die joden die zich 

compromitteerden door met de Duitsers samen te werken. Zij verloren hun ziel, al waren er 

‘voor wie zijn ziel in stand wilde houden (…) mogelijkheden genoeg.’ ‘Zo lang je ziel niet uit 

je lichaam werd weggenomen, kon je er voor blijven vechten. Voor je lichaam vechten, – och, 

dat was niet de moeite waard en meestal ook nutteloos.’
1844

 Philip Mechanicus zag het bij 

zichzelf: ‘De mens wordt hier egoïst: Ik heb angstvallig mijn mond gehouden over mijn 

schuilplaats, uit vrees dat op zondag daarheen de trek gaat en het zelfgeschapen privilege dan 

uit is. Zo is de mens in zijn behoefte zich te onttrekken aan de drek, de viezigheid, de muil 

van de massa, de kolder van de massa.’
1845

 Gerhard Durlacher geeft het in Strepen aan de 

hemel heel precies weer wanneer hij Dr. Wachtel, hoofd van de Joodse Raad in Westerbork, 

beschrijft als ‘een van de weinigen met een reputatie van onkreukbaarheid, een zeldzaamheid 

in een situatie waarin haast ieder die niet tot het transportproletariaat hoorde, in het roddel- en 

lastercircuit terechtkwam.’
1846

 

Er klinkt weinig hoop door in de aangehaalde citaten. De veranderde moraal in 

Westerbork is een minder goede moraal gedicteerd door de ‘struggle for life’; men mag geen 

echte misdadiger zijn, maar steelt toch, al is het om te kunnen overleven. Het lijken stuk voor 

stuk onmogelijke keuzes of ‘choiceless choices’ te zijn, in de woorden van wetenschapper 
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Lawrence Langer.
1847

 De nadruk wordt gelegd op hoe Westerbork de mensen corrumpeerde 

en hen in veel gevallen minder mens(elijk) maakte. Goed en fout werden immers in het kamp 

op hun kop gezet.
1848

 Men zag de gecorrumpeerde mens eerst vooral in de ander, maar zag 

ook hoe er bij zichzelf iets was veranderd. Is het beeld van auteurs van Westerbork werkelijk 

zo zwart? Auteurs wilden, vooral in memoires, ook laten zien hoezeer zij zich hadden verzet 

tegen de mensonwaardige toestanden in het kamp en de desintegratie van de eigen integriteit 

en morele identiteit. Allerlei vormen van agency werden in het vorige hoofdstuk beschreven. 

Auteurs schreven over de verschillende activiteiten die men in het kamp organiseerde, zoals 

religieuze bijeenkomsten, lezingen en sport, waarmee men het ‘gewone’ leven zo goed en zo 

kwaad als het ging, probeerde voort te zetten. Ook benadrukten zij dat er vriendschappen 

ontstonden en hoeveel zorg er was voor elkaar.  

Wat zeggen auteurs eigenlijk in hun egodocumenten? Corrumpeerde Westerbork een 

mens vooral, was het een plek waar je morele identiteit door de ‘choiceless choices’ uiteen 

viel? Of was het een plek waar de morele identiteit weliswaar onder spanning kwam te staan, 

maar waar zij ook tot bloei kon komen?  

Volgens filosoof Tzvetan Todorov was er in de kampen een conflict tussen wat hij 

noemt ‘vital values’ en ‘moral values’: de directe wil om te overleven – in Westerbork de 

strijd om niet op transport te worden gesteld – (vital values) en de wil om moreel te blijven 

handelen (moral values).
1849

 Deze laatste waarden hielden in dat men (h)erkende dat er iets 

belangrijker was dan het (eigen) leven, namelijk menselijk blijven, waarbij men zich op de 

ander richtte. Juist dat laatste maakt dat Todorov in de kampen niet een oorlog van allen tegen 

allen ziet.
1850

 Morele reacties zijn volgens hem spontaan, altijd aanwezig en alleen met het 
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grootst mogelijke geweld uit te wissen.
1851

 Hij spreekt dan ook liever van de ‘banaliteit van 

het goede’ dan, in Hannah Arendts beroemd geworden woorden, van de ‘banaliteit van het 

kwade’.
1852

 

Ook in de egodocumenten van de auteurs van Westerbork spelen deze vital en moral 

values een belangrijke rol. Men probeerde vooraleerst te overleven, maar er was ook altijd de 

wil om moreel te blijven handelen. In hun schrijven proberen auteurs hun bedreigde 

menselijkheid vast te houden. Agency wordt zo meer dan alleen (lijfelijk of geestelijk) verzet 

en bevestigt de eigen morele identiteit. Auteurs beseffen dat in Westerbork niet alléén 

‘choiceless choices’ bestonden. In de kritiek die auteurs op het gedrag van prominente 

kampingezetenen leveren schemert deze kennis ook door. Om de beleving van en herinnering 

aan deze morele dilemma’s te kunnen begrijpen is de constatering van Ludewig-Kedmi van 

groot belang: mensen hebben de behoefte zichzelf als moreel goed te beleven en willen ook 

door anderen zo beleefd worden. Moreel gedrag geeft de mens, in Todorovs woorden, niet 

alleen ‘profound joy’, maar wordt ook ingegeven ‘because in doing so we conform to the very 

idea of humanity and so take part in the realization of that idea.’
1853

 

De morele dilemma’s waar kampingezetenen zich voor zagen gesteld, de antwoorden 

die zij daarop in hun geschriften probeerden te geven, zijn misschien het best verwoord in de 

discussies rondom de revue. Deze was van hoog niveau en bij velen razend populair. ‘Het 

leven begint er voor de achterblijvers waarachtig beter uit te zien’, constateert Jozef 

Borensztajn, nadat hij de komst van het Lagerwarenhaus, de Lagerkantine en de ‘schitterende 

revues’ heeft beschreven.
1854

 Hélène Wolff schrijft dat ze de bekende zangeres Chaja 

                                                                                                                                                         
zo altijd uitkomt op de – positieve – conclusie waar het hem om te doen was, laat buiten beschouwing dat ook 
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opvattingen over de mens en wereld kan bestuderen en zo eenzelfde gevaar loopt. En terwijl Todorov en anderen 

‘can be accused of using the Holocaust reductively to mobilize a simplistic morality, unlike Langer, they eschew 

the ineffable and err on the side of comprehension’, schrijft Waxman terecht. Waxman, Writing the Holocaust, 

188.  

1851
 Todorov, Facing the Extreme, 39, geparafraseerd in vertaling. 

1852
 Todorov, Facing the Extreme, 291. Zie ook Vogelaar, Over kampliteratuur, 189, waar hij Todorov 

instemmend aanhaalt, ‘Vervolgens haalt hij [Todorov EM] passages in het werk van dezelfde auteurs aan, waarin 

zij precies het tegendeel beweren: dat er geweld nodig is om de oorlog van allen tegen allen te ontketenen, dat 

mensen in extreme situaties juist niet vanzelf in zelfzuchtige monsters (terug)veranderen’, evenals 464, waar hij 

iets genuanceerder is over Todorovs stelling. 

1853
 Todorov, Facing the extreme, 287. 

1854
 Borensztajn, Dagboek, 31. 



415 
 

Goldstein heeft horen zingen. ‘’t Was prachtig, ik ben blij dat ik gegaan ben’.
1855

 Gerhard 

Durlacher herinnert zich verliefd te zijn geweest op één van de revue-meisjes, afleiding en 

hartenpijn tegelijk, en Carla van Lier, ten slotte, schrijft in haar memoires: ‘Er werd ’s avonds 

een cabaretvoorstelling georganiseerd, speciaal voor de Moerdijkmannen en hun dames. Er 

werkten veel bekende artiesten mee, onder andere Johnny & Jones. Werkelijk prachtig, en een 

welkome afwisseling.’
1856 

Direct hier achteraan schrijft ze: ‘Het viel me echter op, dat ik al 

verleerd was oprecht en van ganser harte te lachen. Ik lachte wel, maar niet meer voluit´.
1857

 

‘Sommige vinden ’t vloeken met de misère hier’, schrijft Hélène Wolff ook. ‘Maar ’t was 

echte kunst, dat gaat boven alles uit’, verdedigt ze haar bezoek aan vrienden.
1858

 Mania Krell 

heeft gemengde gevoelens: ‘Gisteravond was ik naar een concert. Ja heusch’, schrijft ze aan 

vrienden. ‘Het applaus was daverend. Er kwamen nog enige toegiften. Je kunt je niet 

voorstellen wat er allemaal in je omgaat bij zoiets. Ik had me wel kunnen ophangen van 

ellende. Ook de andere ondervonden zoiets.’
1859

 Hoe kon men genieten van zang en dans, als 

even tevoren meer dan duizend mensen op transport waren gesteld, misschien zelfs wel 

familie en vrienden?  

De revue is voor verscheidene auteurs van zowel dagboeken als van memoires iets 

waaraan men zich moreel kan optrekken, kan laten zien dat men zich daar niet door heeft 

laten verleiden. ‘De commandant woonde dikwijls de voorstellingen bij, vooral de revues, die 

heel aardig geweest moeten zijn. Ik ben er nooit geweest. Omdat ik altijd er bij dacht “Dit is 

de dans om de galg.” Eenmaal heb ik op aandringen een ernstig concert meegemaakt dat was 

heel mooi, maar een tweede keer heb ik het niet meer gedaan’, schrijft Julie van Zuiden-

Bosman, om even verderop nogmaals te schrijven dat zij zich er ‘nooit schuldig aan gemaakt’ 

heeft op één keer na.
1860

 Ook Gretha Mouwes-Roozendaal vond de revue, altijd op 

dinsdagavond na het transport, met muzikanten die ‘voor de “Heren Duitsers’’’ optraden 

‘gruwelijk!’
1861

 Als men over de revue schrijft worden geregeld ook de prominente joden 

beschreven die in het gevolg van Gemmeker meegingen. Daarmee zetten deze auteurs zich 

dubbel af: tegen deze ‘foute’ joden en tegen de immorele praktijk van de revue. ‘Terwijl in 
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alle barakken, op alle hoeken van straten mannen en vrouwen hun toekomstig lot stonden te 

schatten, moeders zaten te schreien over de toekomst van hun kinderen, mannen, vrouwen 

zaten te troosten, de strafbarak vol zit met mannen en vrouwen, zaten de commandant en de 

elite der Joden van Westerbork te luisteren naar de geestigheden van Max Ehrlich, de maker 

van de revue, te staren naar de leutige losse dansen van Joodse vrouwen’, valt bij Mechanicus 

te lezen; Anny Sulzbach beschrijft Schlesingers binnenkomst als die van een echte SS-

man.
1862

 

 Toch is vooral merkbaar dat het niet zo eenvoudig ligt. In de meeste egodocumenten 

zijn geen eenduidige afwijzingen van de revue te lezen; er is besef van de veranderde status 

van moraal in Westerbork. En de revue bóód ook afleiding, gaf even een lach, zij het een lach 

met een zwarte rand. Mania Krell mocht dan wel zichzelf willen ophangen, een maand later 

schrijft ze: ‘Enfin, als ik morgen niet op transport ga, ga ik ’s avonds naar de Nelson revue. 

Krankzinnig, niet?’
1863

 ‘Zo was ik deze week naar cabaret, Ehrlich, Chaja Goldstein (!) en heb 

me toch geamuseerd’, vertrouwt Mirjam Bolle haar verloofde toe. ‘Ehrlich neemt de boel 

goed in de maling, spreekt o.a. over Schlesinger als over ‘seine Majestät’, en hij durft in zijn 

liedjes ook toespelingen te maken.’
1864

 Vooral voor de jeugd was de revue een grote afleiding. 

‘Vanavond gaan we samen naar de revue’, schrijft Fred Schwarz. ‘Je ziet aan de mensen dat 

het echt een avondje uit is, ieder doet z’n best om alles te vergeten.’
1865

 Rosa Hartz ging met 

haar afspraakje naar een voorstelling van de revue en kreeg daar haar eerste kus. Haar ouders 

gingen er echter niet naartoe.
1866

 Ottenstein probeert zoals altijd een gedecideerde afweging te 

maken. Hij schrijft hoe een kleine kring ervoor koos niet te gaan, maar vindt dat de afleiding 

juist in de gegeven omstandigheden noodzakelijk was.
1867

 

 De discussies over de revue, de vele rechtvaardigingen die worden gegeven voor het 

feit dat men er wél naartoe ging, geven aan hoe moraal in het kamp niet verdwenen was, maar 

juist springlevend. Wat buiten het kamp ‘juist’ was, stond binnen het prikkeldraad plots op 

losse schroeven. Dat auteurs zoveel over hun dilemma’s schrijven, toont aan dat men het 
                                                 
1862
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belangrijk vond in morele zin goed te blijven leven. Tegelijkertijd beseften velen zowel toen 

als later dat de regels van de gewone samenleving niet meer golden, zeker met betrekking tot 

zoiets als de revue die mensen immers voor even afleiding van alle narigheid bood. 

Uitzonderlijke omstandigheden zorgden voor uitzonderlijke handelingen, dus men ‘mocht’ 

gaan. Toch bleef één been nog vaak in de gewone samenleving staan; sommigen meenden dat 

men zich in Westerbork moest of had moeten vasthouden aan de morele orde van voorheen. 

Hier moest men grond houden, zoals Kruskal schrijft, die zich uitsprak tegen de door de 

nazi’s georchestreerde culturele activiteiten, maar juist die – spirituele - activiteiten, die men 

zelf ondernam, ondersteunde.
1868

 

 ‘Omdat niemand het ergste vermoedde, maakte men wat men er van maken kon’, 

schrijft Lex van Weren ten slotte.
1869

 Dat is óók een boodschap die verschillende auteurs 

proberen over te brengen. ‘Is het harteloos, is het egoïstisch, zo ‘gewoon’ voort te leven, 

ondanks het feit, dat we in het onzekere verkeren omtrent het lot van hen, die ons het 

allernaaste zijn?’ vraagt Nora Keizer zich af aan de vooravond van een revuebezoek. ‘Ik kan 

er geen antwoord op geven. Aan de ene kant, misschien ja. Maar aan de andere kant is ieder 

toch aan zichzelf verplicht van zijn tegenwoordig leven het beste te maken, wat er van te 

maken is.’ Dat betekende soms ook: ‘Niet te diep nadenken, oppervlakkig zijn. Al valt het wel 

eens zwaar.’
1870

 

 

6.7. BESLUIT 

In dit hoofdstuk stonden de voornamelijk Duits-joodse oudgedienden en Nederlands-joodse 

nieuwkomers centraal. Deze groepen beleefden, vanuit hun specifieke achtergrond, 

Westerbork heel verschillend. Deze verschillen in beleving hadden vooral te maken met de 

status die men in het kamp had. Het wel of niet prominent zijn – dat voor een deel samenhing 

met de duur van de internering – bepaalde voor een belangrijk deel de beleving van en 

herinnering aan het kamp, meer dan de Duitse of Nederlandse nationaliteit. Nieuwkomers 

werden ook vanzelf oudgedienden, ongeacht hun nationaliteit. Gewezen nieuwkomer Nora 

Keizer schreef immers: ‘En wij, de “oude kamprotten”, namen ook niet zo gemakkelijk een 
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nieuweling in ons kringetje op.’
1871

 Daar kwam nog bij dat ‘Nederlandse’ en Duitse’ joden 

ook geen eenduidige groepen vormden. 

 Vooral het kleine groepje van prominenten was in en na de oorlog het mikpunt van 

kritiek. Een kleine kliek van (Duits-joodse) prominenten trok alle macht naar zich toe. Hen 

werd vooral het misbruik van die macht verweten, over de ruggen van duizenden anderen. In 

de inleiding haalde ik Etty Hillesums opmerking aan over ‘de kloven en de afgronden en de 

schakeringen’ die er tussen de kampingezetenen waren. Veelzeggend is dat zij de opmerking 

maakt, net nadat zij enkele van de ‘joodse kopstukken’ heeft beschreven. De tegenstelling kon 

niet groter zijn; meer dan duizend mensen bijeengepropt in een veewagon, tegenover mensen 

die evengoed hetzelfde lot had kunnen deelvallen, maar nu in gelijke pas met de commandant 

langs de trein opliepen. Vaak volgden op beschrijvingen van deze prominente 

kampingezetenen uitspraken over ‘de’ mens in het kamp. Deze uitspraken illustreerden 

waartoe de mens leek te zijn verworden. De oude moraal stond in Westerbork plots op losse 

schroeven en maakte plaats voor een andere, aan het karakter van het doorgangskamp 

aangepaste moraal. 

Het vorige hoofdstuk eindigde met de wijzen waarop door (voormalig) 

kampingezetenen werd geschreven over verzet, over agency. Daarin gaven de auteurs een 

beeld van zichzelf dat inging tegen het beeld van willoze slachtoffers die zonder slag of stoot 

de trein zouden zijn ingegaan. Het verzet tegen de aantasting van de morele identiteit, zoals 

beschreven in egodocumenten, is hier onlosmakelijk mee verbonden. Westerbork was zeker 

een ‘morele modderpoel’, waar mensen – ook kampingezetenen – elkaar soms vreselijke 

dingen aandeden, bovenal uit lijfsbehoud. Iedereen zag hoe de ander veranderde, maar ook 

hoe men zelf veranderde, en beschreef dit in dagboeken, brieven en memoires. Die 

verandering riep veel vragen en twijfels op, zeker na de oorlog, toen men niet meer 

onmiddellijk met transport werd bedreigd en de ruimte kreeg op het eigen handelen, de eigen 

keuzes en de consequenties van die keuzes, te reflecteren. Volgens literatuurwetenschapster 

Zoë Waxman is het vooral de angst om achteraf te makkelijk worden beoordeeld op hun 

daden die verklaart waarom overlevenden de nadruk meenden te moeten leggen op hun goede 

morele gedrag. Iedere suggestie van onbetamelijkheid zou de aandacht van de echte daders 

kunnen afleiden.
1872
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Is dat inderdaad de reden waarom auteurs zoveel schrijven over moraliteit in het 

kamp? Mijn inziens probeerde men in het kamp de vooroorlogse morele identiteit ondanks 

alles te behouden en na het kamp zo goed als mogelijk te herstellen. Men wilde (ook voor het 

lezerspubliek) tegen wat de nazi’s voorstonden in de eigen menselijkheid benadrukken. 

Allerlei acties die men had ondernomen om hierin te slagen – agency – dienden als 

bevestiging van de eigen morele identiteit. Men was daarbij in toenemende mate open over 

zowel de goede als de minder goede kanten van de eigen acties, de moeilijke keuzes en de 

innerlijke worsteling hierover.  

 

  

                                                                                                                                                         
This tendency is fuelled by the secondary literature, which attempts to analyse the experiences of survivors, and 

has particular potency for survivors wanting to find an explanation for their survival other than “luck”.’ 
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Hoofdstuk zeven: ‘Onze gedachten zullen (…) vaak vertoeven bij dit 

met tranen gedrenkte stukje grond’: de bevrijding van Westerbork 

 

7.1. DE BEVRIJDING ALS JANUSHOOFD 

‘Ik zie Frau Hassel nog op de treeplank van Gemmekers Mercedes zitten met een borstbeeld 

van Hitler in haar armen,’ herinnert Werner Löwenhardt zich de dag voor de bevrijding van 

het kamp.
1873

 Al wekenlang waren de Duitsers hun vertrek uit het kamp aan het voorbereiden. 

Hans Bial beschrijft in zijn dagboek zijn ongeloof hierover. Zijn vader vertelde hem van de 

officiële mededeling van Schlesinger dat het kamp onder geen enkele omstandigheid zou 

worden geëvacueerd. ‘Damit wäre also die grosse Entscheidung gefallen und man müsste vor 

Freude in die Luft springen. Ich wage aber noch nicht, das zu tun, denn das Misstrauen sitzt 

so tief, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Brüder uns so sang- und klanglos der 

Freiheit überlassen.’
1874

 Even verderop beschrijft Bial hoe een jongen in Beilen de S.D. zag 

vertrekken en vanuit het kamp zelf hoorde men schieten, terwijl de horizon in het zuiden 

brandde. Het was 8 april 1945.
1875

 

 Op 2 september 1944 had commandant Gemmeker de dan 4000 kampingezetenen 

toegesproken. Westerbork werd alsnog geliquideerd; een zware klap voor de geïnterneerden 

die de progressie van de geallieerden in de zomer op de voet hadden gevolgd. Alleen een 

kleine groep van zeshonderd mensen mocht blijven ‘voor noodzakelijke werkzaamheden.’
1876

 

Deze mensen werden op 5 september – Dolle Dinsdag – meteen voor enkele weken 

overspoeld door vluchtende NSB’ers uit het bevrijde zuiden van het land.
1877

 In de maanden 

die volgden bleef de angst voor deportatie altijd aanwezig. Het kleine clubje overgeblevenen 

groeide door de komst van opgepakte onderduikers aan tot iets meer dan 900. Hans Ottenstein 

schrijft in zijn net naoorlogse verslag hoe een buurttreintje dat Gemmeker voor 

goederenvervoer naar het kamp haalde, ‘een bron van schrik voor de kampbewoners’ was. 

‘Zeker zouden wij met ons allen op het laatste ogenblik met deze miniatuurtrein nog over de 

nabije Duitse grens gebracht worden, niettegenstaande de spoorwegstaking.’
1878
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 Op 11 april 1945 zagen de kampingezetenen Gemmeker en zijn Sipo-officieren 

eindelijk uit het kamp verdwijnen. De commandant had het gezag overgedragen aan de eerste 

Dienstleiter Schlesinger, die het op zijn beurt weer overdroeg aan de enige overgebleven 

Nederlandse niet-joodse ambtenaar in het kamp, Van As, hoofd van het distributiekantoor en 

actief in het verzet. Het kamp maakte nu deel uit van het frontgebied en de bewoners stonden 

– officieel – onder bescherming van het Rode Kruis.
1879

 Het was tijdens de geruststellende 

toespraak van Aad van As op 12 april om drie uur ’s middags dat Ottenstein door een 

telefoniste werd weggeroepen. ‘Een minuut later holde ik terug de zaal in en onderbrak de 

redevoering: “Mijnheer van As, er is telefoon van onze jongens op de boerderij: de eerste 

Tommy’s zijn er!’’’
1880

 Iedereen stormde daarop naar buiten en rende de tanks tegemoet. De 

Tommies bleken Canadezen te zijn, de A-compagnie van het South Saskatchewan Regiment, 

maar dat maakte weinig verschil.
1881

 

 ‘En toen waren daar ineens de Canadezen,’ herinnert Sam Stern zich. ‘Ik zie de tanks 

nóg komen uit de richting van het Oranjekanaal. Ik was bovenop het dak van de garage 

geklommen om goed te kunnen zien wat er gebeurde. Daar stond ik te janken als een klein 

kind en voelde me op dat moment echt bevrijd. Dat is niet te verwoorden, dat gevoel. Te zijn 

BEVRIJD!”
1882

 ‘Toen heb ik voor de tweede keer in mijn leven mannen (o.a. pappa) zien 

huilen: de eerste keer toen de Duitsers over de Berlagebrug Amsterdam binnenkwamen en nu 

de tweede keer,’ schrijft Inge Gassmann-Baumann in haar memoires.
1883

 De vier maanden die 

Ed van Thijn in 1945 in Westerbork doorbracht, zijn ‘goeddeels vervaagd’, maar de 

bevrijding staat hem nog ‘scherp voor de geest.’ ‘De tanks, al snel beladen met opgetogen 

kampbewoners. De blinde euforie. De Canadezen zelf, glimmend van trots en zichtbaar blij 

met het enthousiaste onthaal.’ En, belangrijk, voor een kind: ‘De plakken chocola die ze 

meebrachten. De blikken peanuts.’
1884
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 Westerbork was bevrijd. Dit betekende niet dat haar ingezetenen meteen vrij waren 

om te gaan en staan waar zij wilden. Allereerst was de oorlog nog niet afgelopen, en ten 

tweede werd van een ieder de (politieke) betrouwbaarheid onderzocht door het nieuwe 

militaire gezag, eerst Canadees later Nederlands, dat het kamp overnam.
1885

 De al snel 

binnenkomende NSB’ers – Westerbork werd een interneringskamp voor oorlogsmisdadigers – 

die op hun beurt door de overgebleven kampingezetenen werden geregistreerd en bewaakt, 

zorgden daarnaast voor begrijpelijke spanningen.
1886

 Het zou tot na de zomer duren voordat 

de laatste kampingezetene het kamp mocht verlaten.
1887

 

 

Sally Meijer, die het geluk had pas na de laatste transporten in Westerbork als opgepakte 

onderduiker te worden geïnterneerd, begon vijf dagen na de bevrijding aan zijn verslag over 

de oorlog. ‘Nu het feit onzer wonderbaarlijke bevrijding uit de handen onzer vijanden weer 

enige dagen achter ons ligt en de gemoedsrust teruggekeerd [is EM] kan ik er toe komen een 

beschrijving te geven van de gebeurtenissen der laatste maanden.’
1888

 De bewogen maanden 

beschreef hij in detail, net als zijn arrestatie, het verblijf in de gevangenis, de tocht naar 

Westerbork en het leven daar, met de bevrijding als slotnummer.  

We zouden kunnen zeggen dat de bevrijding voor Meijer en ook voor andere 

overlevenden een janushoofd heeft. Enerzijds in temporele zin: het was een moment waarop 

overlevenden zowel terugblikten als vooruitkeken. Meijer keek terug op wat hem en zijn 

directe familie was overkomen, en hij keek vooruit naar wat komen ging. Hij wist niet 

wanneer zij het kamp zouden mogen verlaten ‘om de volledige vrijheid te kunnen smaken, 

waarnaar wij vijf lange jaren hebben gehunkerd,’ ‘om met onze gezinnen een nieuwe en 

betere toekomst op te bouwen.’
1889

 Maar het optimisme van Meijer was – nog – groot. ‘Onze 

gedachten,’ schrijft hij, ‘zullen dan vaak vertoeven bij dit met tranen gedrenkte stukje grond, 
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(…) waar vele tienduizenden dagelijks in angstige spanning hebben verkeerd tot ook voor hen 

het tragische ogenblik was aangebroken om de reis naar het Oosten te moeten aanvaarden, 

vanwaar, naar wij vurig hopen velen mogen terugkeren.’
1890

 

Anderzijds heeft de bevrijding ook in overdrachtelijke zin een janushoofd. Zij leek de 

belofte in te houden dat men de oorlog achter zich kon laten, maar voor de meeste 

overlevenden gold dat zij er nooit helemaal van bevrijd raakten. Want na de bevrijding zou de 

nasleep beginnen. Dat de oorlog, en daarmee wat men in Westerbork had meegemaakt, echt 

voorbij zou zijn, bleek voor de meesten een bittere illusie. 

 

7.2. CONCLUSIES 

In deze studie staat de beleving van en de herinnering aan het leven in doorgangs(- en 

internerings)kamp Westerbork centraal, zoals deze in de oorlog werd beschreven, in brieven, 

dagboeken en persoonlijke verslagen, en na de oorlog in herinneringen en memoires. Vier 

perspectieven, die samen een beeld geven van enkele van de belangrijkste aspecten en 

ontwikkelingen van de beleving en herinnering, zijn in vier hoofdstukken thematisch, niet 

diachroon, uitgewerkt. In de conclusies stijg ik boven de thema’s uit en zet ik kort de 

belangrijkste ontwikkelingen in beleving en herinnering door de tijd heen uiteen. 

 

7.2.1. Onmiddellijke strijd om het bestaan 

Voor de meeste van de hier besproken auteurs betekende de komst naar Westerbork de intrede 

in de wereld van het kamp. Die werd ervaren als een breuk met het leven daarvoor; zij het een 

breuk in een reeks van breukmomenten – onder meer 10 mei 1940, het ontslag van de 

ambtenaren, de anti-Joodse maatregelen, de invoering van de Jodenster en ten slotte de 

deportaties. Men was nog op Nederlandse bodem, maar tegelijkertijd ook niet. Westerbork 

was een tussenwereld, een gedwongen kampgemeenschap met haar eigen zeden en 

gewoonten, die toch ook weer verdacht veel op de gewone maatschappij daarbuiten leek. Men 

begon aan het ‘normalen anormalen Kamplebens’ in de woorden van Otto Birnbaum met het 

eigen min of meer gewone leven nog in het achterhoofd. Dit leven probeerde men zo goed als 

mogelijk te handhaven.
1891

 Wat er precies komen ging, wist niemand. Het enige waarover 

duidelijkheid bestond, was dat men in Westerbork moest zien te blijven tot de oorlog voorbij 

was. Zowel het feit dat het voorkampse leven nog zo’n grote rol speelde in Westerbork als dat 

                                                 
1890

 Meijer, ‘Kamp Westerbork, 17 april 1945’, HCKW, RA 1693, 9. 

1891
 Birnbaum, verslag, NIOD, 250i, inv.nr. 497, 2. 



424 
 

men de kennis van wat komen ging ontbeerde, waren van cruciaal belang in de beleving van 

Westerbork zoals beschreven in contemporaine bronnen. 

 Het leven vóór Westerbork, de identiteit van vóór Westerbork, was immers wat men 

kende, wat men had, en waarop men wel moest voortbouwen. Zwart-wit gezegd, mannen 

probeerden als kostwinner voor hun gezin te zorgen door te proberen een Sperre te 

bemachtigen, vrouwen trachtten van de paar bedden in de barak een ‘thuis’ te maken, terwijl 

kinderen zo het even kon naar school gingen. Patronen, denkbeelden en verwachtingen van 

voor het kamp bepaalden in eerste instantie hoe kinderen, mannen en vrouwen het kampleven 

tegemoet traden. Het adagium bleef ‘zo gewoon mogelijk doorleven’ en Westerbork leek 

genoeg op de gewone wereld om dat op een bepaalde manier vol te kunnen houden. Maar in 

de beleving zoals beschreven in brieven en dagboeken, was er tegelijkertijd sprake van 

desintegratie, een ontmanteling van het gewone leven. Het leven in het kamp bleek toch 

veelal ongewoon te zijn. Voorheen vaste posities werden omgekeerd (vrouwen moesten gaan 

werken, mannen moesten gaan zorgen, en kinderen kregen te snel verantwoordelijkheden op 

hun bord), of in ieder geval aangetast. De levens van mannen en vrouwen leken meer op 

elkaar dan voor de intrede in het kampleven. In contemporaine bronnen is vooral verwarring 

hierover zichtbaar. Men trachtte alles zo lang als mogelijk bij het oude te houden. Er waren 

geregeld momenten waarop mannen en vrouwen beseften dat het oude leven in rap tempo 

verdween, maar tegelijkertijd was er een voortvarendheid en een hoop om koste wat kost aan 

het bekende vast te houden. Voor kinderen was Westerbork vooral een gegeven, de plek die 

nu ‘thuis’ was. Voor iedereen in het kamp gold dat de wereld van ervoor verdwenen was, al 

maakte het wel een groot verschil waar men zich in de hiërarchie van het kamp bevond. 

 Met het voorkampse leven kwamen ook de voorkampse zeden en gewoonten, die 

evenmin zomaar overboord konden worden gegooid. De schok die de andere moraal in het 

kamp teweegbracht was groot en vooral zichtbaar in de tegenstellingen en spanningen tussen 

de twee voornaamste groepen, de ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden, of prominenten en niet-

prominenten. De nieuwe mores van het kamp nam men echter noodgedwongen snel over. Een 

ieder die langer dan twee dagen in het kamp verbleef, werd immers onvermijdelijk onderdeel 

van het malafide Duitse systeem waarbij kampingezetenen andere kampingezetenen op 

transport moesten helpen zetten, of in ieder geval voor lieten gaan. In contemporaine bronnen 

richtte de beleving zich in eerste instantie op die onmiddellijke strijd: hoe kan ik ervoor 

zorgen dat ikzelf en mijn directe naasten aan het transport ontkomen? Tegelijkertijd was 

Westerbork soms lastig in te passen in bestaande ideeën over moraliteit. De transporten 
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vonden immers plaats in een omgeving waarin haast niet van geweld gebruik werd gemaakt 

en de daders bleven vooral onzichtbaar, ook in de egodocumenten. 

 Hoop bleef levend, vooral ook omdat de kennis over het einddoel van het transport 

ontbrak en deze hoop continu gevoed werd door het bedrieglijk gewone leven in het kamp, en 

vooral door de (naar uiteindelijk bleek) valse mogelijkheid van uitstel. Deze omstandigheden 

beïnvloedden ook de beleving van het gedrag van de Duitsers in het kamp. Vooral 

dagboekauteurs volgden hen op de voet en voorzagen elke actie van een interpretatie. De 

meer positieve beleving van de ambigue groepen in en om het kamp – de niet-joodse 

werknemers, de marechaussees en omstanders – is eveneens te verklaren vanuit de 

onwetendheid over het lot, de hoop die men altijd nog had en het niet kunnen loslaten van het 

leven van ervoor. Men keek naar deze groepen alsof het hier om medeburgers en 

Nederlanders ging. Voor veel kampingezetenen was nog niet duidelijk hoe exclusief de 

afzondering en vervolging van het joodse deel van de bevolking eigenlijk al was. 

 In brieven en dagboeken werden emoties over dit alles direct geuit. Tegelijkertijd 

probeerden sommige auteurs al meer afstand te nemen van het gebeuren om hen heen, vooral 

in dagboeken, die ook deels daartoe werden begonnen. Deze beginnende reflectie was in de 

meeste gevallen tentatief, maar ging soms al behoorlijk ver. Toch bleef afstand nemen 

moeilijk wanneer men vooral bezig was met een onmiddellijke strijd om het bestaan. 

Emotionele waarderingen en beoordelingen doorspekten analyses, zeker met betrekking tot de 

drukkende situatie van de ontstane kamphiërarchie en de vreemde spanning tussen de weinig 

zichtbare, ongrijpbare daders en mensonterende transporten. 

  

7.2.2. Eerste besef van een verloren tijdperk 

Direct na de oorlog waren er twee in het oog springende veranderingen in de levens van de 

overlevenden, die van grote invloed waren op de beleving van het doorgangs(- en 

internerings)kamp. Allereerst was men bevrijd: men zat niet meer gevangen in een kamp, 

waar iedere dag een letterlijke strijd om het bestaan plaatsvond en de daders een beslissende 

invloed op een leven konden hebben. De verandering van een onmiddellijke 

levensbedreigende situatie naar een ‘veilige(er)’ plek gaf meer en meer ruimte tot reflectie op 

het gebeurde, waardoor auteurs anders over het kamp gingen schrijven. Een tweede 

verandering betrof de kennis die men had. Waar het in de oorlog voor haast iedereen een 

gissen was naar de werkelijke motieven en acties van de Duitsers, drong in de eerste maanden 

na de oorlog langzamerhand het besef door van de enorme omvang van de vervolging en 

vernietiging. Tegelijkertijd hadden de meeste oud-Westerborkers veel ervaringen in andere – 
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slechtere – kampen. Dit zette het leven in Westerbork in een ander licht. In de egodocumenten 

is goed te zien hoe gradueel deze bewustwording was. Zo had Sally Meijer vijf dagen na de 

bevrijding nog geen idee van wat er precies was gebeurd; Hans Bial hoorde pas een dikke 

maand later wat er van zijn Henriëtte Brandel was geworden.
1892

 Herbert Kruskal schreef één 

verslag voor hij wist wat de gedeporteerden wachtte, en één met deze kennis.
1893

 De eerste 

golf van herinneringen, memoires en verslagen werd dus vooral gekenmerkt door dit graduele 

besef van verlies, de schok die dit teweegbracht en de emoties die daarbij opspeelden. De 

kennis die men inmiddels had, van massamoord en andere kampen, en de ruimte voor 

reflectie nu de onmiddellijke strijd over was, zetten ook de ervaringen in Westerbork 

gedeeltelijk in een ander licht. 

 In het tweede hoofdstuk van dit boek werd gesteld dat het schrijven van memoires een 

identiteitsvormend element in zich draagt.
1894

 Mannen en vrouwen schreven over hun 

ervaringen als een eerste stap in een nieuw leven. Ze waren (in de eigen beleving) in 

Westerbork, en vaker nog meer in de kampen daarna, van hun (sekse)-identiteit ontdaan. Het 

opnieuw uitvinden van hun identiteit als man of als vrouw speelde een belangrijke rol bij het 

schrijven van memoires. Ervaringen werden beschreven vanuit de bewust danwel onbewust 

aangenomen (sociaal) gewenste (sekse)-identiteit. Dit betekent dat vroege memoires van 

vrouwen zich meer richtten op de traditioneel ‘vrouwelijke’ domeinen van zorg en familie, 

terwijl mannen zich vaker richtten op ‘mannelijke’ domeinen van werk en het publieke 

domein. Auteurs keerden terug naar ‘veilige’, vooroorlogse, normatieve posities, ook in 

beschrijvingen van de andere sekse. Net zoals men in de oorlog probeerde vast te houden aan 

wat men kende, zo zochten mannen en vrouwen na de oorlog ook houvast in het vertrouwde, 

zelfs al was er in en door de oorlog zoveel veranderd. Door de memoires te vergelijken met 

contemporaine bronnen bleek immers dat de verhaalstramienen waarin mannen en vrouwen 

na de oorlog hun ervaringen in Westerbork gingen beschrijven, geregeld niet overeenstemden 

met de werkelijke verhoudingen in het kamp. Sociologe Jolande Withuis en historica Marjan 

Schwegman interpreteerden het relatief geringe effect van de jaren ’40-’45 op de 

sekseverhoudingen in termen van eenzelfde mechanisme. ‘De angst en onzekerheid die 
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inbreuken op onze sekse-indelingen veroorzaken (…), werden verzacht door er een vertrouwd 

interpretatieschema op te leggen; sekse als raster waardoor daden worden gesorteerd, 

geïnterpreteerd en gewaardeerd.’
1895

 Dit nieuwe raster was het ‘sociaal moederschap’. 

 Kinderen kwamen vlak na de oorlog haast niet aan het woord, kregen daartoe ook 

weinig de kans; ondanks enkele – publieke – gevechten over de rechten van het 

oorlogs(wees)kind, en enkele onderzoeken naar de psychische effecten van de vervolging op 

de kinderlijke ontwikkeling, stonden hun ervaringen vooral in de schaduw van die van 

volwassen overlevenden. (Die zelf ook maar tot op zekere hoogte werden ‘gehoord’.) De 

kinderen van Westerbork die wel schreven, deden dat op een manier die kinderen eigen was. 

De enkele kindauteurs leefden, net als andere kinderen in de oorlog, vooral in het moment en 

schreven vanuit dat moment. 

 De vroege memoires kenmerken zich verder door de heftige emoties die doorklinken 

als het om ‘de’ daders gaat. De roep om vergelding was groot in vroege memoires, zeker 

omdat men nu wist wat er met familie en vrienden was gebeurd. Toch was de houding van in 

de oorlog nog niet veel veranderd. Juist het feit dat veel auteurs na Westerbork slechtere 

kampen hadden meegemaakt, deed de Westerborkse daders in hun ogen nog relatief 

‘behoorlijk’ lijken. Deze ambiguïteit was een erfenis van de oorlog, maar juist in memoires, 

waarin reflectie voorop kwam te staan nu men niet meer letterlijk afhankelijk was van deze 

mensen, ging zij een nog grotere rol spelen. Hoe waren deze vreemde ‘correcte’ daders, met 

de enigmatische kampcommandant Gemmeker voorop, te vatten? Waarom waren er niet meer 

kampingezetenen gevlucht? Ten opzichte van de marechaussees en omstanders van het kamp 

was het lastiger om een bepaalde afstand te nemen. Zo kort na de oorlog was men immers nog 

zoekende naar een nieuwe identiteit, en hield men nog aan de oude vast. De vijand was 

bovenal de Duitse bezetter geweest, zoals ook in het naoorlogse nationale discours doorklonk. 

Wel was er in de vroege memoires oog voor de ‘fouten’ onder de grote meerderheid van 

‘goeden’. 

 Heftige emoties klinken evenzeer door met betrekking tot die kampingezetenen van 

wie men meende dat ze te ver waren gegaan in hun medewerking met de vijand. Direct na de 

oorlog schreven veel oudkampingezetenen over de problemen tussen de ‘Duitse’ en de 

‘Nederlandse’ joden in het kamp. Het ‘verraad in eigen kring’ was een grensoverschrijdend 

probleem, dat iedere gedecimeerde joodse gemeenschap in Europa moest zien te verwerken. 
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In de vroege memoires van de oudkampingezetenen van Westerbork was de woede nog groot, 

verscheidenen meenden dat collaborerende joden moesten worden bestraft, net zo als niet-

joodse collaborateurs. Tegelijkertijd zagen auteurs in hoe de Duitsers al die tijd met hen 

hadden gespeeld, juist door de groepen tegenover elkáár uit te spelen. Auteurs richtten zich 

met name op de kleine groep van prominenten, van wie het machtsmisbruik zeer zichtbaar 

was geweest in een kampsamenleving waar een ieder die bleef op een bepaalde manier 

‘medeplichtig’ leek te zijn. 

 

7.2.3. Naar het einde van het eigen leven toe 

Toen overlevenden van Westerbork vanaf de late jaren zestig hun herinneringen aan het kamp 

steeds vaker gingen opschrijven, was de buitenwereld aan het veranderen. Onder andere het 

Eichmann-proces en de publicatie van Ondergang van Presser in Nederland gaven voor het 

eerst een echt gezicht aan de joodse slachtoffers. Toenemende democratisering en 

emancipatie (zowel politiek, maatschappelijk als psychisch) van slachtoffers en andere 

(minderheids)groeperingen, zoals vrouwen en kinderen, maakten mogelijk dat er steeds meer 

andere stemmen gehoord konden en mochten worden. Niet voor niets gingen overlevenden 

ook in alsmaar grotere getale schrijven nu er een steeds breder platform voor hun ervaringen 

ontstond.
1896

 Deze ontwikkelingen brachten de bestaande nationale, hegemoniale 

oorlogsherinnering aan het wankelen. De tijd was rijp voor een ander beeld van de oorlog. 

Ook de herinnering aan Westerbork veranderde onder invloed van deze bredere 

ontwikkelingen. Vooral met Pressers Ondergang werd het kamp nu ook bij het grote publiek 

bekend. Westerbork ging buiten de herinnering van de overlevenden om een eigen leven 

leiden als het voorportaal van de hel, waar iedere dinsdag één van de in totaal drieënnegentig 

treinen naar de vernietigingskampen in het oosten vertrok. Deze verenging van het beeld van 

het doorgangskamp, tot een concept of een symbool – Westerbork is voor Nederland wat 

Auschwitz voor de wereld is – is ook zichtbaar in de egodocumenten.  

Hoewel expliciete verwijzingen naar sekse en seksualiteit in late memoires vaak 

ontbreken, speelde sekse toch een rol in de manier waarop het herinneringsbeeld van 

Westerbork tot stand kwam. Aan de ene kant had de verenging van de vervolging (en 

Westerbork) tot een paar bepalende beelden tot gevolg dat weinig expliciet mannelijke of 
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kwamen waarin reflectie op het geleefde leven centraal stond. 
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vrouwelijke stemmen doorklonken in late memoires. Specifiek mannelijke en vrouwelijke 

ervaringen gingen op in een gestandaardiseerde herinnering aan het kamp(leven), die de 

auteurs aan een steeds groter – en wellicht veeleisender – publiek overbrachten. Tegelijkertijd 

had de emancipatie van de vrouw tot gevolg dat er specifiek vrouwelijke thema’s aangeroerd 

werden: seksueel misbruik (hoewel mannen natuurlijk ook misbruikt konden worden), 

zwangerschap en moederschap, verlies van vrouwelijkheid. Dit ging gepaard met het inzicht 

dat veel thema’s aanvankelijk vanuit een mannelijk perspectief waren bekeken, zowel in de 

geschiedwetenschap als in egodocumenten. Zoë Waxman noemt het voorbeeld van Olga 

Lengyels memoires, die in 1947 nog de titel ‘Five Chimneys: The Story of Auschwitz droegen, 

terwijl die in 1997 was veranderd in Five Chimneys: a Woman Survivor’s True Story of 

Auschwitz. Ook enkele Westerborkmemoires van vrouwen dragen soortgelijke titels.
1897

  

Juist omdat mannen en vrouwen niet anders konden schrijven dan als man of vrouw, 

bleef sekse de wijzen van schrijven over het kamp in meer of mindere mate bepalen. Wel 

bleven taboethema’s als seksualiteit, seksueel misbruik, of het tijdelijk stoppen van de 

menstruatie, vaak in nevelen gehuld en werden door maar weinigen gearticuleerd. Behalve 

door – oude – seksegebonden patronen zal de keuze voor het schrijven over dergelijke 

taboethema’s in belangrijke mate beïnvloed zijn door de verwachtingen van het brede publiek 

van de memoires; dergelijke thema’s pasten niet in het dominante collectieve 

herinneringsbeeld van Westerbork. Daarin ondergingen mannen en vrouwen, als joodse 

Nederlanders en als mens, hetzelfde lot. 

Kinderen kwamen daarentegen centraal te staan in de geschreven herinneringen aan 

het kamp. Niet alleen hun (uiteindelijk) numerieke overwicht zorgde daarvoor – meer dan de 

helft van alle memoires geschreven na 1990 was van de hand van een kindoverlevende – ook 

de geleidelijke emancipatie en erkenning van de ervaringen van kinderen in de oorlog en 

Westerbork hadden ruimte voor deze groep van overlevenden gecreëerd. Daarmee kwam er 

als het ware een dimensie bij, die het verengde beeld van Westerbork tegelijkertijd 

nuanceerde en verbreedde. In deze geschreven herinneringen stond één gevoel voorop: dat 

van de verloren jeugd, die vooral verloren (b)leek in de naoorlogse terugblikken. Kinderen in 

Westerbork konden immers niet anders dan het kamp als een thuis zien, als ‘gewoon’. Zodra 

de volwassen kindoverlevende ging terugkijken, besefte deze dat zijn of haar jeugd ongewoon 
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 Waxman, Writing the Holocaust, 129. De Liema, ‘So you will remember, a mother writes to her children’, 

HCKW, DO 532, inv.nr. 6704, en Schrijvers, Het meisje met de accordeon. De overleving van Flora Schrijver in 

Auschwitz-Birkenau en Bergen-Belsen. 
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was geweest, een zwaar stempel had gedrukt op het verdere leven, iets dat (te) laat door de 

samenleving werd erkend. 

 In de herinneringen van de auteurs aan daders zijn er parallellen te onderscheiden ten 

opzichte van de memoires van net na de oorlog. De ongrijpbaarheid van de daders is nog 

steeds een lastig thema, al hebben sommige auteurs inmiddels een milder beeld. Zeker als 

Westerbork één in een reeks van (ergere) kampen was, hebben auteurs oog voor 

uitzonderingen. Wraak is nog steeds een weinig zichtbaar thema. Tegelijkertijd worden 

beschrijvingen van de daders en omstanders steeds meer gekoppeld aan de vraag of men al 

dan niet verzet heeft geboden. Dat overlevenden deze thematiek een zo prominente plek in 

hun schrijven geven, laat zien dat zij zich bewust zijn van de bredere, wetenschappelijke en 

publieke discussies; het thema van de zogenaamde passiviteit van de joden was immers een 

belangrijk onderdeel van het internationale publieke debat.
1898

  

Herinneringen van auteurs aan marechaussees en omstanders in en rondom het kamp 

veranderden radicaal. Dit is voor een groot deel terug te voeren op de veranderde 

maatschappelijke context waarin overlevenden terugblikken op Westerbork. Er was tijd en 

afstand nodig om van het oude vooroorlogse beeld van de samenleving naar een nieuwe 

naoorlogs beeld daarvan te komen. Een beeld waarin de oorlog, de verhoudingen tussen joden 

en niet- joden, een plek hadden gekregen. In het publieke debat en in het wetenschappelijk 

onderzoek werden omstanders en medeplichtigen steeds meer als een cruciale schakel gezien 

in de dagelijkse praktijk van de vervolging. Dit wordt gereflecteerd in de herinneringen van 

overlevenden. Daarin ging de vraag naar de schuld van deze omstanders en medeplichtigen 

een steeds grotere plaats innemen. 

 De verenging van de collectieve herinnering aan Westerbork en de ervaringen met 

onderdrukkende kamphiërarchieën in andere kampen, hadden ook tot gevolg dat de weliswaar 

nog altijd emotionele kwestie van de tegenstellingen tussen de Duitse en de Nederlandse 

joden in algemenere termen besproken werd. De machtsverhoudingen en het machtsmisbruik 

in een gedwongen kampsamenleving als Westerbork lieten iets over ‘de’ mens zien, iets over 

de essentie van ‘de’ mens die door het kampleven leek te worden blootgelegd. Vragen over 

moraal en moreel handelen – de eerder genoemde ‘moral values’ en ‘vital values’ van 
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 Waxman, Writing the Holocaust, 163, waar zij schrijft dat overlevenden met hun nadruk op (geestelijk) 

verzet niet in een vacuüm bevinden. Vergelijk Kristel, Geschiedschrijving als opdracht, 292, ‘In de lange 

geschiedenis van de Joden is de relatie tussen macht en onmacht, weerbaarheid en weerloosheid een centraal 

thema. Vooral in de moderne tijd werd het een van de ideologische sleutelkwesties in Joods leven.’ 
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Todorov – kwamen vooral op toen men ging terugkijken op het eigen leven. Toen men, 

kortom, de balans ging opmaken.
1899

 

 

7.3. MENS ZIJN EN BLIJVEN 

Niet alleen de morele orde werd in Westerbork op zijn kop gezet. De slachtoffer-dader orde 

leek geregeld te worden omgekeerd – zoals in de praktijk waarbij prominente joden andere 

niet-prominente joden op transport hielpen zetten. Mannen en vrouwen werden 

geconfronteerd met een normale abnormale kampsamenleving waarin verwachtingen over 

hun beider rollen geregeld niet werden vervuld, waar mannen huilden en vrouwen 

mannenwerk moesten doen. Kinderen kwamen tot de ontdekking dat ouders geen controle 

hadden over de dingen die om hen heen gebeurden. Zij werden geconfronteerd met zaken die 

niet voor hun ogen of oren waren bestemd, terwijl ze tegelijkertijd verantwoordelijkheden op 

zich moesten nemen die nog niet aan hen waren besteed.  

Het is dus niet alleen de morele mens die in de beleving van en herinnering aan 

Westerbork centraal staat. Als er een grootste gemene deler van de hier onderzochte beleving 

van en herinnering aan Westerbork geformuleerd kan worden, dan is het wellicht het continu 

zoeken naar, vasthouden aan of opnieuw uitvinden van de menselijke identiteit en 

waardigheid in al haar facetten.  

 Mannen en vrouwen probeerden immers zowel in de oorlog – op het meest 

onmiddellijke niveau van het overleven – als na de oorlog – op een meer reflectief niveau – 

aan hun mannelijke of vrouwelijke identiteit en waardigheid vast te houden en deze opnieuw 

uit te vinden. Dit is te zien aan de verschillende omgangsstrategieën die mannen en vrouwen 

hanteerden, en, vooral in memoires, aan de seksebepaalde verhaalpatronen waarin de nieuwe 

of hervonden sekse-identiteit wordt gearticuleerd. Bij kinderen is het vasthouden aan de eigen 

menselijke identiteit in de oorlog vooral te zien aan het gewoon kind willen zijn. Kinderen 

wilden hun natuurlijke behoeften, zoals spelen en leren, bevredigen. Zij wilden bij hun familie 

zijn en zich veilig voelen. Maar kinderen wilden zich ook uiten wanneer dit níet kon en 

zochten naar plekken waar zij wel gewoon kind – mens – konden zijn. Wat de volwassen 

geworden kinderen in de memoires vooral benadrukken in het thema van de verloren jeugd, is 

de inbreuk op de menselijke waardigheid, die in dit verlies besloten ligt. Het geen kind 

kunnen zijn is eigenlijk een variant op het geen mens mogen zijn in de oorlog; de rechten van 

niet alleen het kind, maar van de mens in het kind, waren in het geding. 
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 Zie hoofdstuk zes ‘De menschen zijn zooals overal', 413-414. Todorov, Facing the Extreme, 40-41. 
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 Vanaf het begin klinkt in de egodocumenten een schreeuw van onrecht en woede door 

over de degradatie van de menselijke waardigheid die het gevolg was van de acties van de 

daders en medeplichtigen. Er was vrijwel meteen sprake van verzet tegen die degradatie. Men 

wilde laten zien dat men zich niet als lammeren naar de slachtbank had laten afvoeren. Dat 

men, kortom, iets van zichzelf, van het ‘ik’ had weten te bewaren. In en na de oorlog wilden 

auteurs de onmenselijkheid van de daders aantonen, zich daarmee in hun eigen menselijkheid 

bevestigend. Van omstanders daarentegen, zelfs van ambigue groepen als de marechaussees, 

werd in de oorlog vooral de medemenselijkheid benadrukt, om de eigen – bedreigde – 

menselijkheid te accentueren. Het was een poging om zichzelf als gewone burger of 

Nederlander te blijven zien: wij zijn allemaal bezet en wat ons gebeurt kan ook een ander 

gebeuren. Het was haast onmogelijk om te beseffen dat men als minder menselijk, als 

ongelijk aan andere burgers, werd behandeld. Toen na de oorlog het beeld van de omstander 

ging kantelen, werd hun gedrag steeds negatiever beoordeeld: deze mensen hadden nagelaten 

te handelen. Dit gebrek aan verzet werd in de egodocumenten steeds meer opgevat als 

misdaad tegen de menselijkheid.  

Bij de kwestie van de tegenstelling tussen Duitse en Nederlandse joden draaide het 

vooral om (het behoud van) de morele mens. Uitwassen zag men aanvankelijk alleen bij de 

ander, de ander die radicaal het verkeerde pad opging, i.e. samenwerkte met de Duitsers. Maar 

niemand in Westerbork ontkwam aan het door de Duitsers in stand gehouden systeem waarin 

om een kans op uitstel van transport te krijgen, men werd gedwongen te kiezen tussen 

zichzelf en de ander. Vooral in de herinnering aan het kamp is sprake van reflectie over en 

twijfel aan de eigen gemaakte keuzes, zelfs al beseften overlevenden dat keuzes in 

Westerbork minder vrije keuzes waren dan daarbuiten, en dat in het kamp een andere moraal 

gold.  

Maar wanneer ik het streven naar het behoud van de menselijke waardigheid aanwijs 

als centraal thema in de egodocumenten, maak ik mij dan niet schuldig aan het in het vorige 

hoofdstuk besproken ‘preempting the Holocaust’?
1900

 Laat ik mij niet te veel leiden door de 

wens zin te geven aan de gebeurtenissen in Westerbork door er een al van tevoren vastgesteld 

ideaal uit af te lezen, waardoor het geloof in het goede in de wereld kan worden hersteld? 

Allereerst is van belang dat het hier gaat om wat de besproken auteurs zelf proberen over te 

brengen via hun geschriften. Verder is belangrijk dat de inspanning om de eigen identiteit en 
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 Zie hoofdstuk 6 ‘Zij waren de machtigen in het kamp met daarboven als koning Schlesinger’, 413-414, 

voetnoot 1850; Langer, Preempting the Holocaust, 1. Vergelijk Waxman, Writing the Holocaust, 126-127. 
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waardigheid te behouden niet altijd succes had. Sommige auteurs hadden niet de hoop dat hen 

dit zou lukken of stelden vast dat het hen uiteindelijk niet was gelukt. Dat men streefde naar 

het behoud van de eigen menselijke identiteit en waardigheid is iets dat vooral zichtbaar is op 

collectief niveau: in de vergelijking van de verschillende egodocumenten door de tijd heen. 

Dat ‘verzet’ bijvoorbeeld - zowel het gebrek hieraan, als het wel geïnitieerde verzet – een 

belangrijk thema bleek te zijn dat direct verbonden was met de eigen identiteit, wordt pas 

goed zichtbaar in de analyse van een groot aantal egodocumenten.  

 De (meeste) auteurs werden niet alleen in Westerbork met dit soort heel fundamentele 

vragen geconfronteerd. Dat de menselijke waardigheid en identiteit zulke belangrijke 

overkoepelende thema’s bleken te zijn, was ook het gevolg van wat men elders had zien 

gebeuren, vaak op nog heftigere wijzen. Westerbork was – voor haast alle auteurs – onderdeel 

van ‘de’ Holocaust, van de jodenvervolging; wat men erover schreef, moet altijd in die 

bredere context worden geplaatst. Westerbork zelf bleek – zeker ook in die context van andere 

kampen – misschien wel één van de meest lastig te vatten plekken. Het was kamp en dorp 

tegelijkertijd, een plek waar de eigen identiteit aan erosie onderhevig was, maar waar men 

tegelijkertijd nog zichzelf kon zijn op een manier die onmogelijk was in de concentratie- en 

vernietigingskampen; het kamp hing van tegenstellingen aan elkaar. Deze ongrijpbaarheid van 

Westerbork, de normale abnormaliteit met haar vervaging van het onderscheid tussen ‘goed’ 

en ‘fout’ in pogingen zichzelf en de zijnen te behouden, maakte de ‘juiste’ interpretatie van 

het kamp, waar velen naar zochten, zo ingewikkeld. Dat gold ook voor het antwoord op de 

vraag of ze hun identiteit hadden weten te bewaren, en zo niet, of ze meer hadden kunnen 

doen om deze te bewaren, als man of vrouw, als kind, tegenover daders en omstanders, en, ten 

slotte, tegenover andere kampingezetenen. 

 

7.4. HEDEN, VERLEDEN, TOEKOMST? 

Welke plaats in de naoorlogse herinneringscultuur (in Nederland) nemen de hier beschreven 

ontwikkelingen in beleving en herinnering aan Westerbork in? Deze cultuur ontwikkelde zich 

van een nationale cultuur met nadruk op eenheid, continuïteit en ‘grote (helden)verhalen’ tot 

een zeer pluralistisch, breed herinneringslandschap. De nadruk kwam te liggen op 

verscheidenheid – van (persoonlijk) slachtofferschap –, Auschwitz werd tot hét symbool van 

de systematische vervolging en vernietiging, en de schuldvraag werd steeds breder 

geïnterpreteerd. In hoeverre gelden deze veranderingen ook voor de herinneringscultuur van 

Westerbork? 
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De historicus Christopher Browning stelt dat het overgrote deel van de geschreven en 

vertelde (persoonlijke) herinneringen bestaat uit ‘publieke’ herinneringen: die herinneringen 

die openlijk (mogen) worden gedeeld.
1901

 De persoonlijke herinneringen aan Westerbork 

kunnen dus vooral als ‘publieke’ herinneringen worden beschouwd. De onmiskenbare invloed 

van de bredere context van vervolging op de egodocumenten, evenals de invloed van de 

naoorlogse (publieke en collectieve) herinnering aan deze vervolging, laten dat ook zien. 

Ontwikkelingen in thema’s als verzet en passiviteit, omstanders of de herontdekking van het 

kind, zijn niet los te zien van de veranderingen in de herinnering aan de oorlog. In die zin is 

sprake van een inpassing van de persoonlijke herinnering aan Westerbork in de (Nederlandse) 

naoorlogse (herinnerings)cultuur. 

 Toch zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats. Kan met betrekking tot de 

herinneringen aan Westerbork wel gesproken worden van een Nederlandse 

herinneringscultuur aan dit kamp? Hoewel er onderling contact is (geweest) tussen 

overlevenden van Westerbork, bestaat er geen specifieke vereniging of organisatie met een 

duidelijke eigen (herinnerings)politiek die zich richt op het kamp. Het Nederlands Auschwitz-

comité is er (steeds meer) voor alle Nederlandse overlevenden en opereert ook als een breder 

maatschappelijk verband.
1902

 Overlevenden van Westerbork positioneren zich over het 

algemeen niet specifiek als overlevenden van die plek, eerder als Holocaustoverlevenden in 

het algemeen. Dat is hun herinneringscultuur. De kindoverlevenden van Westerbork zetten 

zich bijvoorbeeld niet specifiek neer als kindoverlevende van het doorgangs(- en 

internerings)kamp op de Drentse hei, maar plaatsen hun ervaringen juist in een bredere 

context, niet in de laatste plaats omdat Westerbork het begin was van hun ervaringen. 
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 Browning, Remembering Survival, 9-11.  

1902
 Withuis, Na het kamp, 16, waarin Withuis schrijft dat met uitzondering van het Auschwitz-comité geen 

organisaties van overlevenden van de vernietiging bestaan, 376-413 over het Auschwitz-comité van de vroegste 

jaren tot aan 2005, 407, over het voortbestaan ook nadat alle overlevenden zijn gestorven, 424-425, over de 

belangrijke identiteitsversterkende rol van het Auschwitzcomité voor veel Joodse overlevenden en nabestaanden. 

Overlevenden van andere kampen kwamen overigens wel samen in specifieke, kampgerichte comités, zoals de 

Ravensbrück-overlevenden; Dit leverde tegelijkertijd onderlinge strijd op. Withuis, Na het kamp, onder meer 61-

77, 100-119. Zie ook Withuis, Opoffering en heroïek. De mentale wereld van een communistische 

vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland, 1946-1976, (Amsterdam: Boom, 1990). Vergelijk Susan 

Hogervorst, Vrouwen, verzet en vrede. Gender en de herinneringspolitiek van het Comité 

Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, 1945-1995, masterthesis, (Z.p: z.u. 2005). En Hogervorst, Onwrikbare 

herinnering: herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa 1945-2010, proefschrift EUR, (Rotterdam: 

Erasmus Universiteit 2010). 
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 De herinneringen aan Westerbork die in egodocumenten worden gearticuleerd 

betreffen voor een belangrijk deel herinneringen van niet-Nederlandse joden. De 

herinneringen van Duitse en Oostenrijkse joden – Alte Insassen met belangrijke functies, maar 

vooral de ‘gewone’ Duitse joden, de grote middengroep – vormen een aanzienlijk deel van het 

totaal aan egodocumenten dat na de oorlog geschreven werd. In het dominante, collectieve 

beeld van Westerbork ontbreekt deze grote middengroep veelal; daarin komt alleen het kleine 

kliekje Duitse joden voor die de dienst uitmaakten en al die anderen hielpen wegvoeren. Dat 

vertekent het herinneringsbeeld. Daarnaast is de herinnering ook niet Nederlands te noemen, 

omdat veel van de overlevenden emigreerden, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en 

Israël. Daar schreven zij (mede) vanuit hun nieuwe nationale identiteit, vaak in de taal van het 

nieuwe land. Ook zijn veel van de thema’s of de wijzen waarop met bepaalde vraagstukken 

werd omgegaan niet los te zien van de meer internationale (Holocaust) herinneringscultuur. 

Alleen al de focus van veel memoires op Auschwitz ten koste van beschrijvingen van andere 

kampen, waaronder Westerbork, is hiervan een voorbeeld. 

Een specifiek Nederlandse herinneringscultuur vormen de herinneringen aan 

Westerbork zoals hier beschreven dus niet. Evenmin kan – voor zover dit onderzoek naar 

specifieke perspectieven een conclusie hierover toelaat – van een bewuste gezamenlijke 

politiek van overlevenden achter deze herinneringen gesproken worden. Dit sluit niet uit dat 

veel auteurs wel degelijk een gezamenlijk doel (kunnen) hebben in en met hun memoires en 

dat veel thema’s die als eigen aan het kamp worden beschouwd, steeds terugkeren. 

Voorbeelden zijn de problemen tussen de Duitse en de Nederlandse joden, de vreemde 

tegenstelling tussen de ‘correcte’ behandeling en de mensonterende transporten, de 

mysterieuze commandant Gemmeker, en de revue als meest welsprekende uiting van de 

paradoxale kampwereld, deels gewoon, grotendeels ongewoon, die Westerbork in velerlei 

ogen was. 

Door verschillende egodocumenten door de tijd heen te vergelijken konden dergelijke 

(terugkerende) thema’s, onderwerpen en andere vraagstukken worden uitgelicht en de 

ontwikkeling of juist continuïteit ervan gevolgd en verklaard. Het zou interessant zijn 

vervolgonderzoek te doen naar hoe bepaalde publieke – hegemoniale – thema’s nu precies in 

individuele egodocumenten terecht komen; wat is de wisselwerking hiertussen? Wat is de rol 

van verschillende media, zoals film, de pers of bepaalde – iconische – Westerbork-

egodocumenten? Meer vergelijkend onderzoek naar Westerbork en andere (soortgelijke) 

kampen, zoals in het hoofdstuk over mannen en vrouwen met Theresienstadt is gedaan, kan 

nog beter inzicht geven in de plaats die Westerbork verhoudingsgewijs inneemt in de 
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(collectieve en persoonlijke) beleving van en herinnering aan de vervolging en oorlog. De 

enkele interviews met auteurs, waarvan hier en daar in dit boek sporen waren terug te vinden, 

gaven interessante verdiepingen, ook soms aanvullingen en nuanceringen op de teksten. De 

wisselwerking van de auteur met zijn tekst toen en nu, met een (eventuele) uitgever, 

achterliggende (schrijf)motieven, zijn zaken die ook in vervolgonderzoek verder kunnen 

worden uitgezocht. Interviews zijn wellicht een geschikter medium dan (publieke) 

egodocumenten om achter taboebeleving en ervaringen te komen. 

 Tot slot: wat doen we met wat de overlevenden hebben achtergelaten? Wat moeten we 

doen nu de oorlog en daarmee Westerbork zich van persoonlijk beleefde herinnering naar 

collectief herinnerde geschiedenis beweegt? Deze vragen worden niet voor het eerst gesteld. 

Al tientallen jaren is er zowel in het publieke als wetenschappelijke domein discussie over de 

betekenis van de oorlog. De Historikerstreit van de jaren tachtig liet zien hoe hoog de 

gemoederen konden oplopen. Ook in Nederland werd en wordt volop gedebatteerd over de 

oorlog, over ‘goed’ en over fout’. Historicus Bart van der Booms meest recente boek Wij 

wisten niets van hun lot over wat gewone Nederlanders van de Holocaust wisten en de 

toegenomen discussie over heldendom, tonen aan hoezeer de oorlog nog aanwezig is. 

Vergeten moeten we nooit; tegelijkertijd laat dit boek zien dat beleving en herinnering 

niet statisch zijn, ook niet voor de overlevenden zelf. Wanneer de laatste overlevende is 

gestorven, is de beleving van Westerbork voorgoed collectieve herinnering geworden. 

Gedetailleerd onderzoek naar de wijze waarop kampingezetenen Westerbork en elkaar 

beleefd en herinnerd hebben zoals neergelegd in dit boek, kan wellicht vervlakking van het 

beeld tegengaan. Het maakt van de slachtoffers, zeker van de briefschrijvers waarvan de 

meesten nooit terugkeerden, mensen van vlees en bloed. Het kan eveneens tegenwicht bieden 

aan de menselijke neiging om van een gebeurtenis een begrijpelijk, grijpbaar, maar vaak 

eendimensionaal beeld te maken. Dit boek demonstreert juist de verscheidenheid aan 

ervaringen, beleving en herinneringen die voorbij simpele tegenstellingen als ‘goed’ of ‘fout’ 

gaan. 

 De geschiedenis van de beleving van en herinnering aan Westerbork is een pijnlijke 

geschiedenis, van moeilijke vragen zonder eenduidige antwoorden, zonder overwinning op 

‘de’ daders. Toch streven de meeste auteurs van brieven, dagboeken en herinneringen, ernaar 

om, ondanks alles, als volwaardig mens te leven en overleven. 
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Dankwoord 
 

Er zijn veel mensen die ik dankbaar en erkentelijk ben voor hun steun en hulp bij het werken 

aan dit proefschrift. 

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn begeleidster en promotor Marjan Schwegman. 

Zonder haar enthousiasmerende begeleiding en expertise was dit proefschrift er niet meer 

gekomen. Met haar voerde ik fijne en inhoudelijke gesprekken. Mijn andere promotor 

Johannes Houwink ten Cate ben ik erkentelijk voor zijn behulpzame opmerkingen en goede 

lezing van de hoofdstukken in wording. Daarnaast wil ik graag Rudolf Dekker hartelijk 

danken voor zijn positieve ondersteuning en begeleiding bij het schrijven en voor zijn nuttige 

aanwijzingen en opmerkingen. Het ministerie van VWS wil ik eveneens bedanken; het 

maakte dit onderzoek financieel mogelijk. De oprechte interesse voor het onderzoek van de 

medewerkers van de – inmiddels opgeheven – afdeling Eenheid Oorlogsgetroffenen en 

Herinnering WOII was stimulerend. 

In het P.C. Hoofthuis van de UvA deelde ik een kamer met verscheidene collega-

promovendi, waarvan ik vooral Marieke Meeuwenoord wil noemen. Vanaf de eerste dag dat 

ik haar ontmoette - zij promoveerde in 2011 op een mooie dissertatie over kamp Vught – wist 

ik dat ik aan haar niet alleen een fijne collega, maar ook een goede vriendin zou hebben. Dank 

je voor je niet aflatende steun, Marieke. 

Hoewel ik voornamelijk op mijn kamer in het P.C. Hoofthuis of thuis mijn werk deed, 

voelde de Herengracht 380 toch vooral als mijn thuisbasis. Daar ontmoette ik inspirerende 

mensen, had ik interessante gesprekken en werd ik in de studiezaal met veel kennis van zaken 

geholpen. In de werkgroep ‘Oorlog, geweld en sekse’ die ik samen met Marieke 

Meeuwenoord organiseerde, voerde ik vele interessante discussies die ook het denken over 

mijn proefschrift positief beïnvloedden: dank daarvoor aan de voormalige leden. 

Selma Leydesdorff, Kees Ribbens, Frank van Vree en de leden van de research group 

van het Centre for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam lazen en 

becommentarieerden teksten in enig stadium van mijn promotietraject; ik wil hen hiervoor 

hartelijk danken. Frank van Riet wil ik bedanken voor zijn expertise op het gebied van de 

bewaking van Westerbork. Raymund Schütz ben ik erkentelijk voor zijn kennis van de 

Westerbork cartotheek en zijn hulp bij het ontcijferen van afkortingen. 

Natuurlijk kon dit onderzoek niet worden verricht zonder de grondstoffen van de 

geschiedschrijving, namelijk de bronnen. In de verschillende archiefinstellingen, zoals het 

JHM, het IISG en de archieven in Drenthe, werd ik met veel enthousiasme en expertise 
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geholpen bij mijn zoektocht naar interessant en belangrijk materiaal. In het bijzonder ben ik 

de medewerkers van het Herinneringscentrum kamp Westerbork erkentelijk. Zij hadden altijd 

plaats voor mij en hielpen mij waar zij konden. Met name conservator Guido Abuys wil ik 

bedanken; hij beantwoordde vele vragen met zijn bijna onuitputtelijke kennis over het kamp. 

Ook wil ik graag Gerard Rossing en José Martin bedanken voor hun hulp. Directeur Dirk 

Mulder was altijd even hartelijk en ondersteunend. 

Hoewel in dit proefschrift voornamelijk geschreven bronnen werden onderzocht, 

waren de enkele interviews met overlevenden van kamp Westerbork van grote waarde. Niet 

alleen verschaften zij inzicht in het schrijfproces, maar zij deden mij vooral beseffen wat voor 

een ingrijpende en onuitwisbare ervaring de oorlog is geweest en hoezeer hij voor velen nog 

steeds springlevend is. Daarom gaat mijn dank ook uit naar Mirjam Bolle, Frieda Menco, Fred 

Schwarz en Ed van Thijn, voor hun bereidwilligheid mij te woord te staan over hun vreselijke 

ervaringen, en voor hun openhartigheid daarover. Rozette Kats bedank ik voor de 

persoonlijke brieven uit haar familie die zij mij ter beschikking stelde. 

Ook gaat mijn dank uit naar mijn familie en vrienden. Zonder jullie steun, liefde en de 

goede inhoudelijke inbreng van enkele onder jullie (dank je, Kees!) weet ik niet of ik dit 

project had kunnen afronden. In het bijzonder dank ik mijn ouders, mijn schoonouders, mijn 

lieve zus, twee zwagers en schoonzus, en natuurlijk mijn oma’s. Lena, Renée en Sanne kon ik 

altijd bellen als de frustraties iets te hoog opliepen, of zorgden, net als Christopher, Inge en 

Grietje, voor de broodnodige ontspanning. 

Ten slotte bedank ik Anders, mijn man en metgezel. Ik heb geen woorden genoeg om 

uit te drukken hoeveel steun en liefde ik van je heb ondervonden in deze zeven jaren. 

  



440 
 

Gebruikte afkortingen 
 

 

 

BdSD   Befehlshaber der Sipo und SD. 

CABR   Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 

CJV   Comité voor Joodsche Vluchtelingen 

CVW   Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork 

DA   Drents Archief  

FK   Fliegende Kolonne 

HCKW  Herinneringscentrum kamp Westerbork 

IPA   Judische Presse Agentur 

JR   Joodse Raad 

JHM   Joods Historisch Museum 

LAWA  Lagerwarenhaus 

NA   Nationaal archief 

NB   Notbereitschaft 

NI   Nederlands Israëlitisch 

NIOD   Instituut voor Oorlogs, Holocaust- en Genocidestudies 

NSB   Nationaal-Socialistische Beweging 

NSDAP   Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei  

OD    Ordedienst  

PI   Portugees Israëlitisch 

PMC   Provinciaal Militair Commissaris 

PRA    Politieke Recherche Afdeling  

RA   Recente Aanwinst 

RIOD    Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie  

‘S’   strafgeval 

SD   Sicherheitsdienst 

Sipo   Sicherheitspolizei 

SS   Schutzstaffel  
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Lijst van auteurs: bibliografische en biografische gegevens 

 
Van iedere auteur is zo volledig mogelijk nagegaan wanneer hij (of zij) in Westerbork was 

geïnterneerd, naar welk kamp hij werd gedeporteerd, of hij de oorlog overleefde en wanneer 

hij stierf. Een vraagteken geeft aan dat onbekend is of de persoon nog in leven is of wanneer 

hij is gestorven. Indien mogelijk wordt een korte biografie gegeven met informatie over 

familie en de sociale en religieuze achtergrond van de auteur. Ten slotte wordt de 

bronvermelding genoemd. 

 

ACOHEN, FAMILIE 

 MAURITS ACOHEN (9 APRIL 1881 AMSTERDAM- 11 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

 ESTHER ACOHEN-DE LA BELLA (23 DECEMBER 1890 AMSTERDAM – 11 OKTOBER 1944 

 AUSCHWITZ)  

Maurits Acohen, diamantslijper van beroep, en zijn vrouw Esther schreven brieven vanuit 

Westerbork aan hun zoon R. Acohen en schoondochter Leny. Zij kwamen vanuit kamp Vught 

(16/17 februari 1943) naar Westerbork op 24 mei 1943, waar zij verbleven tot hun transport 

naar Theresienstadt op 25 februari 1944. Vanuit Theresienstadt gingen zij naar Auschwitz 

waar zij werden vermoord. Twee kinderen (Joseph Acohen, 27 juni 1918 Amsterdam - 30 

september 1942 Auschwitz, en Alfred Herman Acohen, 23 juli 1925 Amsterdam – 30 

september 1942 Auschwitz) waren al vroeg gedeporteerd en vermoord. Zoon Raphaël (4 

januari 1913) was ook in Westerbork met zijn ouders. Kerkelijke gezindte: PI (Portugees 

Israëlitisch) 

Bron: brieven aan zoon, schoondochter en pasgeboren kleinzoon Tom en aan ouders van 

schoondochter, HCKW, RA 1478. 

 

ACOHEN, FAMILIE  

 HAIM BENJAMIN ACOHEN (22 FEBRUARI 1873 AMSTERDAM – 7 JULI 1944 AUSCHWITZ) 

 SARA ACOHEN-LOPES SALZEDO (19 FEBRUARI 1871 AMSTERDAM – 7 JULI 1944 AUSCHWITZ) 

 SIMCHA RABBIE-ACOHEN (15 MAART 1902 AMSTERDAM – 2 JULI 1943 SOBIBOR) 

 ROZETTE ACOHEN (17 MEI 1906 AMSTERDAM – 28 FEBRUARI 1945 MIDDEN EUROPA) 

De familie Acohen was een welgestelde familie en lid van de Portugees-orthodoxe gemeente 

in Amsterdam. Haim, diamantbewerker, en zijn vrouw Sara verbleven van 15 april 1943 tot 

25 april 1944 in Westerbork, toen ze naar Theresienstadt werden gedeporteerd, vanwaar ze 

naar Auschwitz doorgingen. Daar werden zij vermoord. Hun familielid Ro(zette) was met hen 

geïnterneerd. Dochter Simcha Rabbie-Acohen (15 maart 1902 Amsterdam – 2 juli 1943 

Sobibor) en schoonzoon Joseph Rabbie (6 november 1899 Amsterdam – 2 juli 1943 Sobibor), 

solist kerkzanger en bode, en hun twee kinderen Esther Rabbie (9 september 1928 Amsterdam 

– 2 juli 1943 Sobibor) en Sara Rabbie (23 september 1934 Amsterdam – 2 juli 1943 Sobibor), 

waren maar kort in Westerbork geïnterneerd van 21 juni 1943 tot 29 juni 1943, toen zij naar 

Sobibor werden gedeporteerd en bij aankomst werden vermoord. De meeste brieven zijn van 

de hand van Sara. 
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Bron: brieven aan de voormalige huishoudster van hun dochter Simcha, familie W. Lohman-

Leijer, HCKW, RA 1985. 

 

ADELSBERGEN-KATTENBURG, CELINE VAN (AMSTERDAM 8 JANUARI 1888- AUSCHWITZ 22 

OKTOBER 1943) 

Celine Adelsbergen-Kattenburg was getrouwd (met Samuel Adelsbergen, winkelier, 

Amsterdam 27 mei 1886 – Westerbork 24 september 1943), en moeder van twee kinderen. 

Haar man verloor ze in Westerbork voor ze op transport werd gesteld naar Auschwitz. Ze 

kwam op 25 augustus 1943 in Westerbork aan en werd op 19 oktober 1943 naar Auschwitz 

gedeporteerd alwaar zij werd vermoord. Kerkelijke gezindte op registratiekaart: Neg. Liberaal 

(negatief liberaal, wat inhoudt dat men liberaal joods qua gezindte was, maar niet 

geregistreerd lid van de Liberale Gemeente was). 

Bron: brieven uit Westerbork aan familie, NIOD, 250i, inv.nr. 879. 

 

ANDRIESSE, HANS N. (HENRY NAPOLEON) (EINDHOVEN 28 APRIL 1918 – 2008) 

Hans Andriesse volgde de MTS in Den Bosch, was technisch tekenaar en ongehuwd toen hij 

vanuit werkkamp De Zomp werd geïnterneerd in Westerbork van 4 oktober 1942 tot 15 

oktober 1942. Hij werd gedeporteerd richting Auschwitz, maar behoorde tot de zogenaamde 

‘Kosel-groep’ die even voor het kamp in de gelijknamige plaats uit moest stappen om 

tewerkgesteld te worden in onder SS ressorterende kampen van joodse dwangarbeiders. Hans 

kwam in Sakrau terecht. Vervolgens doorliep hij verschillende (werk)kampen tot hij werd 

bevrijd in Polen. Na de oorlog werkte hij als hoofdingenieur en was specialist op 

elektrotechnisch gebied bij de Octrooiraad. 

Bron: Hans Andriesse, Aan een zijden draad, herinneringen van een gedeporteerde, 

(Amsterdam: Meulenhoff 1978, oorspronkelijk maart-oktober 1947 NIOD, 250d, inv.nr. 393, 

verklaring en verslag van zijn wederwaardigheden). 

 

ANONIEM 

Anoniem verslag van een joodse man uit Rotterdam, dat zich in de vroege dagen van het 

doorgangskamp afspeelt. 

Bron: anoniem egodocument, net naoorlogs, joodse man uit Rotterdam, NIOD, 250i, inv.nr. 

493. 

 

ANSPACHER, HERMANN (22 OKTOBER 1887 ACHIM DUITSLAND – 1976 BREMEN) 

Hermann Anspacher vluchtte in november 1939 naar Nederland samen met zijn vrouw 

Friederike Körbchen (19 juli 1992 Bremen) en zijn twee kinderen. Hij was in Westerbork 

geïnterneerd van 31 december 1942 tot aan de bevrijding en was lid van de beruchte 

ordedienst. Op 3 juni 1945 werd hij ontslagen, waarna hij in Groningen kwam te wonen. 

Kerkelijke gezindte: NI (Nederlands Israëlitisch) 

Bron: Herman Anspacher, net naoorlogs verslag, NIOD, 250i, inv.nr. 494. 
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ASSCHER, FAMILIE 

 ABRAHAM ASSCHER (28 AUGUSTUS 1924 AMSTERDAM - ? ) 

 JEANNOT (JACOB) ASSCHER (25 NOVEMBER 1925 AMSTERDAM - ? ) 

Abraham en Jeannot Asscher waren broers, hun oom was de bekende diamantair en tweede 

voorzitter van de Joodse Raad (JR) voor Amsterdam, Abraham Asscher. Hun moeder 

Stephanie Fischer (20 februari 1895) was gesperrd vanwege haar huwelijk met een niet-

joodse man. De broers schreven brieven vanuit het kamp aan hun moeder en stiefvader; 

Abraham schreef ook aan zijn vriendin. Abraham en Jeannot waren geïnterneerd van 29 

september 1943 tot hun transport naar Bergen Belsen op 13 september 1944 als lid van de 

diamantgroep. Zij overleefden beiden de oorlog. Kerk. gezindte: NI. 

Bron: brieven (Abraham en Jeannot) aan moeder en stiefvader, brieven (Abraham) aan 

vriendin, HCKW, RA 1090. 

 

ASSCHER-PINKHOF, CLARA (25 OKTOBER 1896 AMSTERDAM – 28 NOVEMBER 1984 HAIFA) 

Al voor de oorlog was Clara Asscher-Pinkhof schrijfster van kinderboeken. Haar opleiding tot 

lerares had ze genoten op de kweekschool. Na de voortijdige dood van haar man in 1926, 

Abraham Asscher (1884-1926) rabbijn in Groningen, moest zij alleen zorgen voor haar gezin 

van zes. In de oorlog was Clara onder meer werkzaam bij de crèche van de Hollandsche 

Schouwburg. Ze was van 26 mei 1943 tot 11 januari 1944 in Westerbork geïnterneerd en 

werkzaam in het onderwijs en het weeshuis. Twee kinderen Izak (5 mei 1921 Groningen – 28 

februari 1945 Midden Europa) en Menachem (18 februari 1920 Groningen – 22 juli 1942 

Auschwitz) overleefden de oorlog niet. Ze werd met een uitwisselingstransport via Bergen-

Belsen naar Palestina uitgewisseld. Ze bleef tot haar dood in Israël wonen. Kerkelijke 

gezindte: NI. 

Bron: twee brieven aan familie, HCKW, DO 593, inv.nr. 7006-01 en -02. 

Clara Asscher-Pinkhof, Danseres zonder benen, (’s Gravenhage: Leopold 1977; eerste druk 

1966) memoires. 

Clara Asscher-Pinkhof, Sterrekinderen, (Den Haag: Leopold 1946) novelle. 

 

AUERBACH-POLAK, ELISABETH ALIDA (LIES) (4 FEBRUARI 1922 AMSTERDAM - ? ) 

De joodsorthodoxe, zionistische Lies Polak volgde na haar middelbare school in 1940 een 

Hachshara-opleiding. Vader Frederik Polak (21 februari 1884 Amsterdam – 23 juli 1943 

Sobibor) was accountant, haar moeder Grietje Polak-Asscher (15 februari 1884 Amsterdam – 

23 juli 1943 Sobibor) gaf handwerkles op een lagere school. Vanaf 1942 was Lies 

(noodgedwongen) werkzaam als leerling-verpleegster in het Nederlands-Israëlitisch 

Ziekenhuis. Geïnterneerd in Westerbork van 29 september 1943 tot 1 februari 1944 vond ze al 

snel aansluiting bij de Palestina-pioniers, en kwam zodoende op de Palestina-lijst terecht. Via 

Bergen-Belsen werd Lies uitgewisseld naar Palestina (29 juni 1944 – 10 juli 1944). Haar zus 

Betty Bausch-Polak (1919) overleefde de oorlog in de onderduik. Zus Julia Bolle-Polak (17 

juli 1914 Amsterdam – 18 mei 1945 Schilda) niet. Broer Jaap werd in Bergen Belsen bevrijd 

(zie: Polak, Jaap). 
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Bron: Lies Auerbach-Polak, Betty Bausch-Polak, Nanda van der Zee, Bewogen stilte, 

oorlogsherinneringen van twee zussen, (Baarn: Ten Have 2004), waarin twee brieven 

geschreven vanuit Westerbork, september 1943 en januari 1944. 

 

AUSSEN, HERTHA (24 MEI 1926 WIJHE – 17 SEPTEMBER 1943 AUSCHWITZ) 

Hertha Aussen was scholiere op de huishoudschool toen zij met vader Jacob (26 mei 1894 

Steenderen – 17 september 1943 Auschwitz), de plaatselijke smid, moeder Klara (Aussen-

Winter 19 december 1895 Hemmerden – 2 maart 1945 Auschwitz) en zus Anna Sophie (25 

mei 1924 Wijhe – 17 september 1943 Auschwitz) in Westerbork werd geïnterneerd. 

Vandaaruit correspondeerde zij met haar schoolvriendin Netty Renès. Ze werkte onder meer 

op het land. Hertha verbleef in Westerbork van 3 oktober 1942 tot en met 14 september 1943, 

vanwaar zij met haar familie naar Auschwitz werd gedeporteerd en werd vermoord. 

Bron: brieven aan Netty Renès, HCKW, DO 401, inv.nrs. 4762-01 tot 4762-12, Over Hertha 

verscheen ook G.J. Veerman, Hertha Aussen, omdat zij een joods meisje was (Wijhe: z.u. 

2010). 

 

BAREN, BENEDICTUS VAN ZIE FRIJDA, FAMILIE 

 

BAREN-HAMBURGER, PETRONELLA SIPPORA (NELLY) ZIE FRIJDA, FAMILIE 

 

BERGH, SIEGFRIED VAN DEN (6 JANUARI 1912 ROTTERDAM – 28 MAART 2000 BUSSUM) 

Siegfried van den Bergh, afgestudeerd aan de Handelshogeschool te Rotterdam en junior 

econoom en statisticus bij een bank, was getrouwd met Henriëtte Gompen (13 maart 1911). 

Als Joodse Raad-employé was hij vanaf juli 1942 in Westerbork werkzaam. Samen met zijn 

vrouw werd hij vervolgens geïnterneerd van 30 maart 1943 tot en met 25 februari 1944, toen 

zij op transport werden gesteld naar Theresienstadt. Siegfried werd doorgestuurd naar 

Auschwitz, doorliep verschillende kampen en werd bij Blechhammer bevrijd. Kerkelijke 

gezindte: NI, Liberaal negatief. 

Bron: Siegfried van den Bergh, Deportaties. Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz, Gleiwitz, 

(Bussum: Uitg. Mij. C.A.J. Van Dishoeck c.v. 1945). 

Siegfried van den Bergh, Kroonprins van Mandelstein, (Amsterdam: Athenaeum-Polak & 

Van Gennep 1977). 

 

‘BERICHT BETREFFENDE WESTERBORK’ 

Anonieme man. 

Bron: Verslag, 1944, uitgetypt, HCKW, DO 471, inv.nr. 5621-1. 

 

BERTENTHAL, MARTHA (11 MEI 1927 KIEL – 23 JULI 1943 SOBIBOR) 

Martha Bertenthal was een scholiere uit Utrecht. Voor de oorlog vluchtte zij met haar familie 

uit Duitsland, waar haar vader David (10 april 1888 Altona – 23 juli 1943 Sobibor) een 

schoenenzaak had. Martha, haar vader David, moeder Sophie (Bertental-Berghoff, 4 juli 1890 
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Altona – 23 juli 1943 Sobibor), broer Simon (8 september 1924 Kiel– 23 juli 1943 Sobibor), 

en zus Ruth (7 augustus 1929 Kiel– 23 juli 1943 Sobibor) waren geïnterneerd in Westerbork 

van 26 mei 1943 tot 20 juli 1943, waarna ze naar Sobibor werden gedeporteerd en bij 

aankomst werden vermoord. 

Bron: brieven aan schoolvriendin, HCKW, DO 1114, inv.nr. 10040-03. 

[Inv.nr. 10040-09: verslag dat M.W.H. Roem-Kokje schreef over haar schoolvriendin.] 

 

BIAL, HANS WALTER (14 JANUARI 1911 BAD ELSTER – 31 DECEMBER 2000 AMSTERDAM) 

Hans Bial, manager van een groot concern, vluchtte in 1938 uit Danzig naar Nederland. Vanaf 

10 augustus 1942 was hij werkzaam in het kamp bij de JR als chef afdeling van de cartotheek. 

In hetzelfde jaar trouwde hij met Marie Karoline Oestreicher (1915-1991) waarvan hij weer 

scheidde in 1945. Geïnterneerd in het kamp vanaf 1 november 1943 verbleef hij aldaar tot aan 

de bevrijding. Zijn vader was de arts Arthur Bial, die al eerder in het kamp was geïnterneerd 

en zo zijn zoon kon beschermen van transport. Op 27 juli 1945 werd Hans uit Westerbork 

ontslagen. Na de oorlog trouwde hij met Julie Spitz (3 april 1910- 29 januari 1998, zie Bial-

Spitz, Julie), die eerder werkzaam was bij de JR voor Amsterdam, en emigreerde naar Israël. 

Kerkelijke gezindte: NI 

In Westerbork hield Hans dagboekbrieven bij, gericht aan zijn Nederlandse vriendin Henriëtte 

Brandel nadat zij op transport was gesteld in september 1944. Het dagboek loopt van 17 

september 1944 tot 12 mei 1945, toen Bial van de dood van Henriëtte vernam. Bial typte zijn 

handgeschreven dagboek later voor het HCKW uit met een begeleidende brief. Hij schreef 

bijna dagelijks. 

Bron: Hans Bial, ‘Briefe an Hetty. Tagebuch aus dem Lager Westerbork’, getypte versie, 

daaruit geciteerd, HCKW, DO 340, inv.nr. 4553. Geschreven versie: DO 323, inv.nr. 3907. 

 

BIAL-SPITZ, JULIE (3 APRIL 1910 AMSTERDAM - 29 JANUARI 1998 AMSTERDAM)  

Julie Bial-Spitz was werkzaam bij de JR voor Amsterdam als secretaresse van Professor 

David Cohen. Ze was getrouwd met Izak Salomon de Vries (16 juli 1906, advocaat en 

procureur, ook bij JR werkzaam) en had twee kinderen, Michael Onno de Vries (9 oktober 

1939 Amsterdam) en Tamar (Rinna de Vries, 21 november 1942 Amsterdam). Na de oorlog 

trouwde zij met Hans Bial (zie: Bial, Hans). In Westerbork was zij geïnterneerd van 9 januari 

1943 tot haar transport naar Bergen Belsen op 15 maart 1944. Zij werd bij Tröbitz bevrijd en 

emigreerde na de oorlog naar Israël met haar nieuwe man Hans Bial. 

Kerkelijke gezindte: NI 

Bron: Julie Bial-Spitz, ‘Op een klein stationnetje’, (Ramat ha-Sharon: eigen beheer 2006; 

origineel 1950), tweetalig Hebreeuws en Nederlands. 

 

BIRNBAUM, OZJASZ HESZEL (JEHOSHUA) (OTTO) (5 NOVEMBER 1902 LANCUT – 22 MEI 1992) 

In 1938 vluchtte Otto Birnbaum, koopman in radioartikelen, met zijn vrouw Hennie Gitel 

Szaja (25 juni 1905 Radomysl Polen – 4 juni 1990) en zes kinderen Sonny Scheindel (26 mei 

1928 Berlijn), Regina Birnbaum (7 september 1930 Berlijn), Jakob Mosche (14 december 
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1931 Berlijn), Zwi Elimelech (10 april 1935 Berlijn), Susanne (31 juli 1934 Berlijn), Samuel 

(26 december 1938 Zevenaar Ndl.) uit Berlijn naar Nederland. Het gezin was geïnterneerd in 

het (vluchtelingen)kamp vanaf 6 maart 1940 tot aan hun deportatie naar Bergen Belsen op 15 

maart 1944. De Birnbaums leidden het weeshuis in het kamp. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Otto Birnbaum, verslag over verblijf in Westerbork, HCKW, DO 798, inv.nr. 8507, 

‘Kinderen in kamp Westerbork’, 23 augustus 1946, HCKW, DO 667, inv.nr. 7787; origineel 

gericht aan RIOD, inclusief bedankbrief van Hans Ottenstein, werkzaam voor het RIOD; 

verslagen van Otto Birnbaum, NIOD, 250i, inv.nr. 497, alwaar uit geciteerd. 

 

BLOCH, WERNER ALBERT SIEGFRIED (15 SEPTEMBER 1920 CALVÖRDE DUITSLAND - ?) 

Werner Bloch vluchtte in 1938 uit Duitsland, waar hij in een geassimileerd gezin was 

opgegroeid. Omdat hij als jood niet naar het gymnasium mocht, was hij al vroeg gaan werken. 

Op zijn registratiekaart staat te lezen dat hij onder andere koopman in parfumerieën was. 

Werner kwam via verschillende illegale vluchtelingenkampen op 23 november 1939 als één 

van de eerste vluchtelingen in Westerbork terecht. In het kamp werd hij (uiteindelijk) 

commandant bij de ordedienst. Hij trouwde op 25 juli 1942 met Helga Lipinski (17 september 

1923 W-Elberfeld – 23 oktober 1944 Auschwitz). Lange tijd was hij als Alte Insasse gesperrd 

tot zijn transport op 4 september 1944 naar Theresienstadt. Hij ging met zijn zwangere vrouw 

door naar Auschwitz en na verschillende kampen te hebben doorlopen werd hij bij Marin 

bevrijd, zijn vrouw werd in Auschwitz vermoord. Werner keerde terug naar Nederland waar 

hij de rest van zijn leven woonde en als speelgoedfabrikant werkte. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Werner Bloch, ‘Westerbork und der Ordnungsdienst’, 7 augustus 1946, NIOD, 250i, 

inv.nr. 726. 

Werner Bloch, ‘Momenten’, 1983, HCKW, DO 190, inv.nr. 3270.  

Werner Bloch, Confrontatie met het noodlot, (Hooghalen: Herinneringscentrum kamp 

Westerbork 2001). 

 

BLUMENTHAL-LAZAN, LEONIE MARION (20 DECEMBER 1934, HOYA - ?) 

Marion Blumenthals ouders hadden een eigen zaak in kleding en schoenen. Nadat vader 

Walter (Feist Blumenthal 19 november 1896, Hoya – 8 juni 1945 Tröbitz) in 1938 van elf 

dagen Buchenwald terugkeerde, vluchtten zij met de rest van de familie, moeder Mimi Ruth 

Blumenthal-Moses (7 februari 1908 Stallupönen -) en broertje Albert (11 oktober 1932 Hoya), 

begin 1939 naar Nederland met het doel verder te emigreren naar de VS. De familie werd 

geïnterneerd in verschillende vluchtelingenkampen, o.a. Zee Burgerdijk. Op 27 februari 1940 

kwamen ze in vluchtelingenkamp Westerbork aan, waar ze als Alte Insassen tot hun transport 

naar Bergen-Belsen op 1 februari 1944 verbleven. In Westerbork ging Marion naar school. Bij 

Tröbitz werd de 11-jarige Marion bevrijd met haar moeder en zusje; haar vader stierf kort na 

de bevrijding. Vanuit Nederland emigreerden zij al snel naar de Verenigde Staten. Kerkelijke 

gezindte: Israeliet. 
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Bron: Marion Blumenthal-Lazan, Lila Perl (tekst), Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de 

Holocaust, (Laren: Verbum 2006; origineel Four Perfect Pebbles. A Holocaust Story, New 

York: Greenwillow Books 1996). Geciteerd uit de identieke Nederlandse versie. 

 

BOLLE-LEVIE, MIRJAM (20 MAART 1917 AMSTERDAM) 

Na de joodse HBS volgde de zionistische Mirjam Bolle een secretaresse-opleiding aan het 

Schoevers-instituut. Haar verloofde, Lucas Leonard Bolle, vertrok in 1938 naar Palestina om 

daar voor hen een nieuw bestaan op te bouwen. Zij vond werk als ‘secretaresse van het 

Bestuur der afd. Bijstand aan niet-Nederl. Joden’ (aldus haar JRkaart), bij het ‘Comité voor 

Joodsche vluchtelingen’ onder voorzitter David Cohen, dat later overging in de Joodsche 

Raad voor Amsterdam. Zij was geïnterneerd in Westerbork van 20 juni 1943 tot 11 januari 

1944, toen zij op transport naar Bergen Belsen werd gesteld vanwaaruit ze op 

uitwisselingstransport ging naar Palestina. Kerkelijke gezindte: positief, orthodox, gemeente 

Westerbork: NI. 

Op 27 januari 1941 besloot Mirjam een brievendagboek van alle gebeurtenissen bij te houden 

voor haar verloofde in Palestina om hem later, na de hereniging, ‘ooit alles uitvoerig te 

vertellen’. Het zeer uitvoerige dagboek eindigde op 10 juli 1944, bij haar aankomst in 

Palestina. Mirjams dagboek werd in 2004 onder auspiciën van Prof. J. Houwink ten Cate 

uitgegeven. 

Bron: Mirjam Bolle, Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier uitziet. Dagboekbrieven uit 

Amsterdam, Westerbork en Bergen Belsen, (Amsterdam: Contact 2003). 

 

BORENSZTAJN, JOZEF HILEL (1 SEPTEMBER 1898 KRAKAU POLEN – 22 JANUARI 1985 

NEDERLAND) 

Jozef Borensztajn verliet op twintigjarige leeftijd zijn geboorteland Polen om na enkele 

omzwervingen in Amsterdam terecht te komen. Daar richtte hij met zijn broer een 

lederwarenfabriek op. Hij trouwde met Masza Borensztajn-Cyklik (2 januari 1902) en kreeg 

drie kinderen (Pola 20 april 1932, Louis 28 juni 1935 en Freddy 22 april 1940, Amsterdam). 

De familie was geïnterneerd in Westerbork van 20 juni 1943 tot en met 4 september 1944. 

Daar werkte Jozef met zijn broer opnieuw in lederwaren, onder andere voor Gemmeker. Ze 

werden op transport gesteld naar Theresienstadt. Vandaar ging Jozef alleen door naar 

Auschwitz. Hij overleefde dit kamp alsook meerdere werkkampen en werd bevrijd in 

Brinnlitz. Ook zijn vrouw en kinderen overleefden de oorlog. 

Bron: Jozef Hilel Borensztajn, Dagboek 1943-1945, (Amsterdam: Ambo 1998). Het 

oorspronkelijk in het Jiddisch geschreven dagboek is een in 1946 herschreven verslag 

gebaseerd op aantekeningen uit en net na de oorlog. 

 

BRAAF, SALOMON JO (7 AUGUSTUS 1909 WILDERVANK/WINSCHOTEN – 17 SEPTEMBER 1984 

HOOGEVEEN) 

De joods-orthodoxe Salomon Braaf kreeg op 15 augustus 1942 een oproep om zich op 17 

augustus te Ruinen te melden. De dag na aankomst ging hij op transport naar Westerbork, 
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waar hij werd ingedeeld bij een werkgroep, voornamelijk tuinbouw, maar ook werkte hij aan 

de spoorbaan. Op 25 oktober stond hij op de transportlijst voor de volgende dag. Salomon 

dook onder in het kamp en regelde intussen zijn eigen ontvluchting: op 29 oktober werd hij 

met zijn eigen auto afgehaald van het werk (bij een boer, vrijwel zonder controle.) Salomon 

zat verder de oorlog uit in Hoogeveen, ondergedoken bij boer Flokstra, samen met andere 

familieleden, waaronder zijn vrouw J.C. Braaf-Cohen en zijn schoonouders. 

(Op zijn registratiekaart staat dat hij op 3 oktober 1942 in Westerbork is gekomen. Op 17 

augustus 1942 was hij gearresteerd in Hoogeveen. Vermist op +/- 15 december 1942. Deze 

informatie komt niet overeen met zijn verslag; de informatie van de registratie klopte niet 

altijd). 

Bron: Salomon Braaf, ‘Uit het dagboek van S.J. Braaf’, ongedateerd, verslag van kort na de 

oorlog, NIOD, 250i, inv.nr. 498. 

 

BRIL, EPHRAIM, (16 APRIL 1916 AMSTERDAM – 3 OKTOBER 1942 AUSCHWITZ)  

Kantoorbediende Ephraim Bril kwam op 18 juli 1942 (op zijn JR-kaart staat aankomst 

Westerbork 14 augustus 1942, maar in zijn dagboek wordt 18 juli genoemd) vanuit werkkamp 

Mantinge in Westerbork aan. In Westerbork moest hij handwerk verrichtten. Op 17 augustus 

ging hij op transport naar Auschwitz samen met Samson Bril (15 oktober 1884), vermoedelijk 

zijn vader. 

Ephraim hield in Mantinge en Westerbork dagboekaantekeningen bij over het dagelijks leven 

in de kampen. Begin augustus brak het dagboek af.  

Bron: Ephraïm Bril, ‘Memoires Mantinge 1942’, NIOD, 244, inv.nr. 921. 

 

BUCHSBAUM, NORBERT (8 JANUARI 1925 DEN HAAG – 18 APRIL, 1998 NICE FRANKRIJK) 

Norbert Buchsbaum groeide op in de Oost-Europees joodse buurt in Scheveningen, waar zijn 

vader een eigen glashandel had. Zijn familie had een zionistische achtergrond. In Westerbork 

was Norbert met familie geïnterneerd van 7 november 1942, met een korte onderbreking 

opnieuw van 18 september 1943 tot 18 januari 1944, toen hij op transport naar Theresienstadt 

ging. Vandaaruit ging hij door naar Auschwitz en Buchenwald. Na de oorlog werkte Norbert 

als fotograaf. 

Bron: Norbert Buchsbaum, Fotograaf zonder camera, (Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 

1991).  

 

CAHEN, JONAS (BOB) (30 OKTOBER 1918 TETERINGEN - ?) 

Electrotechnicus Bob Cahen werkte als broeder in Westerbork. Hij was geïnterneerd met 

onder andere zijn moeder Jeanette Cahen-de Vries (9 september 1889 Hoorn – juli 1944 

Auschwitz) van 4 augustus 1942 tot 18 januari 1944, toen hij naar Theresienstadt werd 

gedeporteerd. Vandaar ging hij door naar Auschwitz. Via allerlei omzwervingen werd hij bij 

Lübeck bevrijd. 

Bron: Bob Cahen, met tekeningen van Leo Kok, Ergens in Nederland. Brief uit Kamp 

Westerbork 1 november 1942, (Hooghalen: Herinneringscentrum kamp Westerbork 1988). 
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Bob Cahen, memoires, stuk getiteld ‘Haat is levenslang – levenslang verjaart niet’, 1996, 

HCKW, DO 410, inv.nr. 4771-1, ‘Wij hebben het niet geweten’,1996, inv.nr. 4771-2, ‘Het is 

nooit verteld’, inv.nr. 4771-3, ‘Waarom?’ gedichten en essays, inv.nr. 4771-5, ‘Wat is een 

mof mijnheer?’, inv.nr. 4771-6, ‘Westerbork’ 16 juni 1992, 1 bld, geschreven ter gelegenheid 

van de herinrichting van het voormalig kampterrein. In getypte en geschreven versie, inv.nr. 

4771-7, ‘Westerbork’, 3 p. Ter gelegenheid van de herinrichting van het voormalig 

kampterrein, inv.nr. 4771-8. [Deze stukken behandel ik als één geheel] 

 

CARANSA, ABRAHAM (15 JULI 1927 AMSTERDAM – 16 FEBRUARI 2006 AMSTERDAM) 

Ab Caransa groeide op in de Amsterdame Transvaalbuurt in een socialistisch geöriënteerd 

traditioneel joods gezin. Vader was lid van de Portugees Israëlitische Gemeente, maar thuis 

waren ze weinig religieus. In 1939 werd hij lid van de AJC. Zijn vader (24 juni 1899 

Amsterdam) was machinebankwerker en Ab volgde zijn vader in zijn beroepskeuze. Samen 

met zijn vader en zijn moeder Flora Slier, 12 februari 1898 Amsterdam) was hij van 4 

augustus tot 8 augustus 1942 in Westerbork geïnterneerd, en opnieuw van 29 september 1943 

tot 5 april 1944, waarna de familie werd gedeporteerd naar Theresienstadt. Ab ging door naar 

Auschwitz, en overleefde verschillende kampen om op 2 juni 1945 met zijn vader in 

Amsterdam terug te keren. Na de oorlog werd Ab overtuigd lid van de Liberaal Joodse 

Gemeente. Ook studeerde hij geschiedenis waarna hij enkele boeken schreef over het joodse 

proletariaat, het jodendom en zijn eigen Transvaalbuurt van voor de oorlog. Ten slotte werd 

Ab voorzitter van Yad Vashem Nederland. 

Bron: Ab Caransa, ‘Kinderen in Westerbork’, twee delen, ‘Aandachtspunten’, 1990, HCKW, 

DO 551, inv.nr. 6731. 

Ab Caransa, Dag Meneer Blom. Afscheid van een stad, (Haarlem: Uitgeverij Tuindorp 1997), 

vooral ‘Nawoord’, een inleiding voor docenten en leerkrachten van de Joodse 

Scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam, begin mei 1996 gehouden, 69-83. 

 

CLEEFF- VAN PRAAG, FAMILIE VAN 

 ALICE VAN CLEEFF-VAN PRAAG (24 APRIL 1914 AMSTERDAM – 4 MEI 1947 DEN HAAG)  

 EDUARD VAN CLEEFF (30 DECEMBER 1899 ROTTERDAM – 9 OKTOBER 1972 DEN HAAG) 

 CHARLOTTE VAN PRAAG (22 DECEMBER 1910 AMSTERDAM – 27 MEI DORDRECHT 2002) 

Alice, analyste en kantoorbediende en haar man Eduard van Cleeff waren gedoopte joden 

(Alice was Nederlands Hervormd, Eddy was Remonstrants). Zus Charlotte, onderwijzeres 

Duits, was niet gedoopt. Vanuit Den Haag kwamen zij op 20 mei 1943 in Westerbork terecht. 

Op 19 juli 1943 werden zij naar Barneveld gebracht, omdat de drie ook op de Barneveldlijst 

stonden. Op 29 september 1943 kwamen zij terug in Westerbork tot hun transport naar 

Theresienstadt op 4 september 1944. Alice en Eddy (gescheiden) trouwden op 31 maart 1943 

in Westerbork en kregen daar een klein huisje. Het echtpaar en Charlotte werden via 

Zwitserland op 5 februari 1945 uitgewisseld. Alle drie overleefden zij de oorlog. 
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Bron: brieven aan vrienden en familie van Alice en Charlotte, vaak met alle drie de namen 

ondertekend, HCKW, DO 627, inv.nr. 7353-01 – 7353-12 en DO 918, inv.nr. 8816-01 – 

8816-06. 

 

COHEN, ELIE ARON (16 JULI 1909 GRONINGEN – 22 OKTOBER 1993 ARNHEM) 

Zionist en arts Elie Cohen was getrouwd met Aaltje Cohen-van der Woude (8 oktober 1912 

Groningen – 16 september 1943 Auschwitz) en had één zoon (Aron Elie Cohen 20 juni 1939 

Aduard – 16 september 1943 Auschwitz). Hij en zijn familie kwamen op 7 december 1942 als 

strafgeval in Westerbork, omdat ze hadden geprobeerd te vluchten. Vanwege Elie’s werk als 

(transport)arts werden ze uit de ‘s’ gehaald en konden zij lange tijd in het kamp blijven. Op 14 

september 1943 gingen ze alsnog op transport naar Auschwitz. Zijn vrouw en zoontje werden 

bij aankomst vergast, Elie overleefde de oorlog uiteindelijk in Ebensee. Na de oorlog 

promoveerde hij op een proefschrift over het Duitse concentratiekamp. Kerkelijke gezindte: 

NI. 

Bron: Elie Cohen, verslag aan RIOD, netnaoorlogs, 1946, NIOD, 250d, inv.nr. 475. 

Elie Cohen, De afgrond. Amersfoort – Westerbork – Auschwitz, een egodocument, 

(Amsterdam: Paris/Manteau 1971). 

Elie Cohen, Beelden uit de nacht, kampherinneringen, (Baarn: De Prom 1992). 

 

COHEN, J.(ACOB) (1 DECEMBER 1912 ROTTERDAM- 17 JULI 1997 APELDOORN) 

Jacob Cohen kwam op 28 juli 1942 met zijn vrouw Celli Cohen- van de Heim (29 september 

1907 Rotterdam – 15 oktober 1942 Auschwitz ) in Westerbork aan. Zij werden samen 

gedeporteerd op 12 oktober 1942 naar Auschwitz, waar zijn vrouw bij aankomst werd vergast. 

Jacob overleefde de oorlog uiteindelijk in Dautmergen. Op zijn JR-kaart staat onder beroep 

vermeld ‘reiziger’. Kerkelijke gezindte: Isr. 

Bron: ‘Antithese tussen Duitse en Nederlandse joden’, net naoorlogse beschouwing, NIOD, 

250i, inv.nr. 502. 

 

COHEN, NATHAN ZIE COHEN-DE HAAFF, FAMILIE 

 

COHEN, ROBERT (25 JANUARI 1926 AMSTERDAM - ?) 

Robert Cohen was afkomstig uit een liberaal, niet religieus gezin. Zijn vader had een 

kruidenierswinkel. Na de mulo, die hij vanwege de oorlog zonder examen afsloot, ging hij 

werken in een bontatelier, wat hem enige tijd bescherming bood. Na zeven maanden verblijf 

in kamp Vught was hij van 18 oktober 1943 tot en met 3 maart 1944 in Westerbork 

geïnterneerd. Hij werd naar Auschwitz gedeporteerd, waarna hij via verschillende kampen in 

Oostenrijk werd bevrijd. Zijn broer (Freddy Cohen, 18 december 1923 Amsterdam – 2 april 

1943 Sobibor) en ouders (Abraham 13 september 1893 Amsterdam – 11 juni 1943 Sobibor en 

Mietje Cohen-Ancona 10 augustus 1890 Amsterdam – 11 juni 1943 Sobibor) overleefden de 

oorlog niet. Kerkelijke gezindte: NI. 
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Bron: Robert Cohen, ‘Korte levensloop’, ‘Onmens in de mens’, ‘Auschwitz, Birkenau en 

aanvullingen’, 1996, HCKW, DO 1204, inv.nr. 15065 [als één geheel behandeld] 

Rob Cohen, Sophie Aalders (interview en tekst), Niet klein gekregen. Mijn overwinning op de 

nazi’s, (Laren: Verbum 2007). 

 

COHEN-DE HAAFF, FAMILIE 

 HENRIETTE CLARA COHEN-DE HAAFF (23 JUNI 1912 ROTTERDAM - 2003)  

 NATHAN COHEN (11 MAART 1910 ROTTERDAM - ?) 

 CLARA ELVIRA DE HAAFF (7 DECEMBER 1913, ROTTERDAM, 13 APRIL 1943 SOBIBOR) (ZUS 

 VAN HENRIETTE) 

 DINA SOPHIA WALG-COHEN (5 OKTOBER 1908 ROTTERDAM – 19 NOVEMBER 1943 

 AUSCHWITZ) (ZUS VAN NATHAN) 

Nathan Cohen – voorheen bedrijfsleider, voor de JR inspecteur afd. geldelijk beheer en in 

Westerbork werkzaam bij het postkantoor – en Henriëtte Clara Cohen-de Haaff – 

medewerkster bureau sociale zaken voor de JR – waren geïnterneerd van 20 juni 1943 tot 15 

februari 1944, toen zij naar Bergen-Belsen werden gedeporteerd. Zij werden bij Tröbitz 

bevrijd. Kerkelijke gezindte: Isr. Dina Sophia Walg-Cohen – lerares naaldvakken, nuttige en 

fraaie handwerken; ze gaf les aan huishoudscholen – was geïnterneerd van 8 juni 1943 tot 16 

november 1943, en kwam met man Louis (14 augustus 1909 Rotterdam – 31 maart 1944 

Auschwitz) en zoontje (3 april 1937 Den Haag – 19 november 1943 Auschwitz) om in 

Auschwitz. Clara Elvira de Haaff was geïnterneerd van 23 maart 1943 tot 27 april 1943 en 

kwam ook om in Sobibor, samen met haar en Henriëtte’s ouders. 

Bron: brieven aan kennissen en familie; Dina Walg-Cohen schreef aan fam. A. Heyermans, 

Clara Elvira de Haaff schreef aan Henriette en Nathan toen zij nog niet in Westerbork waren, 

en Henriëtte en Nathan schreven aan oom en tante, familie A. Heijermans, HCKW, RA 1471. 

 

COLLEM, HENRI JACQUES VAN (17 MAART 1920 AMSTERDAM – 7 MEI 2010 ) 

Musicus Henri Collem was muziekonderwijzer in Gouda en speelde de piano en de viool. Op 

24 mei 1944 kwam hij als s-geval in het kamp terecht. Hij had sinds 1943 ondergedoken 

gezeten nadat zijn ouders en andere familie op transport waren gesteld naar Sobibor en daar 

omkwamen. In de s-barak richtte hij een joods mannenkoor op, later ook in het gewone kamp. 

Henri werd in Westerbork bevrijd. Na de oorlog werkte hij als koordirigent, 

muziekschooldocent en ensembleleider. 

Bron: Henri van Collem, handgeschreven verslag, 2000, HCKW, DO 1118, inv.nr. 10041-01. 

http://www.wo2-muziek.nl/nl/Ervaringen/Hans%20van%20Collem%20%281920-

2010%29%2C%20de%20stille%20kracht%20van%20een%20toon%20%5Bmet%20film%5D

/ 

 

COSTER, LOUIS/LEVY (16 MAART 1884 - ?) 

Louis Coster, dansleider en conferencier, was gemengd gehuwd en geïnterneerd van 12 juli 

1944 (vanuit Vught) tot 5 april 1945 toen hij werd vrijgelaten (waarschijnlijk door zijn 

http://www.wo2-muziek.nl/nl/Ervaringen/Hans%20van%20Collem%20%281920-2010%29%2C%20de%20stille%20kracht%20van%20een%20toon%20%5Bmet%20film%5D/
http://www.wo2-muziek.nl/nl/Ervaringen/Hans%20van%20Collem%20%281920-2010%29%2C%20de%20stille%20kracht%20van%20een%20toon%20%5Bmet%20film%5D/
http://www.wo2-muziek.nl/nl/Ervaringen/Hans%20van%20Collem%20%281920-2010%29%2C%20de%20stille%20kracht%20van%20een%20toon%20%5Bmet%20film%5D/
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gemengd gehuwde status, groep van 33 mensen, 5 april 1945, uitgaand, HCKW, Dossier RA 

binnenkomende personen, uit het Rode Kruis-archief). 

Bron: brieven aan vrouw en kinderen thuis, HCKW, RA 1631. 

 

DALSHEIM, LINA JACOBA (16 MEI 1923 BORGER – 3 SEPTEMBER 1943 AUSCHWITZ) 

Lina Dalsheim was leerling-verpleegkundige en werkzaam op het Apeldoornsche Bosch, een 

joodse instelling voor psychiatrische patiënten. Zij was geïnterneerd van 22 januari 1943 tot 

31 augustus 1943, toen zij naar Auschwitz werd gedeporteerd, alwaar ze bij aankomst werd 

vermoord. 

Bron, brieven aan vrienden, HCKW, RA 1205. 

 

DEEN, HELGA (6 APRIL 1925 STETTIN – 16 JULI 1943 SOBIBOR) 

In 1933 vluchtte Helga Deen met haar familie – Nederlandse vader Willy (3 maart 1891 

Tilburg – 16 juli 1943 Sobibor) was chemicus en had een zeepfabriek, Duitse moeder Käthe 

(Deen-Wolff, 20 mei 1894 – 16 juli 1943 Sobibor) arts, en broer Klaus Gottfried Albert (22 

juni 1928, Stettin – 16 juli 1943 Sobibor) – naar Nederland. Daar hadden ze het niet breed; 

vader was door een ongeluk invalide geworden, moeder kon niet aan de slag komen als arts. 

Vanuit Tilburg, waar haar vader net als Helga in de oorlog werkzaam was voor de plaatselijke 

JR, werd Helga naar Vught gestuurd, alvorens in Westerbork te worden geïnterneerd van 2 tot 

13 juli 1943. In Sobibor werd ze met haar familie bij aankomst vermoord. 

Bron: Helga Deen, Dit is om nooit meer te vergeten, dagboek en brieven van Helga Deen, 

1943, (Amsterdam: Balans 2007). Het dagboek hield ze bij in Vught; uit Westerbork schreef 

ze een brief aan haar vriendje Kees van den Berg. 

 

DOERY-HARTZ, ROSA (19 SEPTEMBER 1926 AMSTERDAM - ?) 

Rosa Hartz kwam uit een geassimileerd gezin. Vader Abraham (26 november 1898 

Amsterdam – 19 april 1945 Zschipkau) had een levensmiddelenwinkel, moeder Sara 

Zilverberg (26 maart 1901 Amsterdam) was thuis en ze had één broer, Jacob Simon (25 

november 1935 Amsterdam). Zij was geïnterneerd van 3/5 oktober 1942 tot 1 februari 1944 

toen zij met haar familie naar Bergen Belsen werd gedeporteerd. Uiteindelijk werd zij bij 

Tröbitz bevrijd. Na de oorlog trouwde zij. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Rosa Doery-Hartz, herinneringen, 2000, HCKW, RA 1063. 

 

DURLACHER, GERHARD (LEOPOLD) (10 JULI 1928 BADEN BADEN – 2 JULI 1996 HAARLEM ) 

In 1937 vluchtte Gerhard Durlacher met zijn ouders uit Duitsland, waarna het liberaal-joodse 

gezin, Arthur Joseph (1 april 1902 Baden-Baden – 31 mei 1945 Bergen Belsen) en Erna Sofie 

Durlacher-Salomonica (26 september 1905 Chemnitz – 15 maart 1945 Stutthof) zich vestigde 

in Rotterdam. De familie was geïnterneerd van 3 oktober 1942 tot 18 januari 1944, toen ze 

gezamenlijk naar Theresienstadt werden gedeporteerd. Gerhard ging door naar Auschwitz en 

overleefde de oorlog, zijn ouders niet. Later werd hij socioloog en schrijver.  
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Bron: Gerhard Durlacher, Strepen aan de hemel, (Amsterdam: Meulenhoff 1985), 

Quarantaine, (Amsterdam: Meulenhoff 1993), Drenkeling, (Amsterdam: Meulenhoff 1997). 

 

DWINGER, PHILIP (25 SEPTEMBER 1914 DEN HAAG– 2 NOVEMBER 2006 CHICAGO) 

Philip Dwinger was docent op een middelbare school en gepromoveerd toen hij op 12 januari 

1943 als s-geval in Westerbork arriveerde. Daar werkte hij in het onderwijs. Hij wist op de 

Barneveldlijst te komen en verhuisde op 15 februari 1943 naar Kasteel de Schaffelaar in 

Barneveld. Met de Barneveldgroep kwam hij op 29 september 1943 terug in het kamp, 

vanwaar hij op 4 september 1944 werd gedeporteerd naar Theresienstadt. Daar werd hij op 8 

februari 1945 uitgewisseld met Zwitserland. In Westerbork trouwde hij met Wilhemina Praag 

(13 februari 1915 Utrecht). Na de oorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten en werd 

daar professor. Kerkelijke gezindte NI. 

Bron: Philip Dwinger, ‘I remember 1940-1945’, herinneringen, Chicago, 1996, HCKW, DO 

943, inv.nr. 9056, en brief van de heer Dwinger met daarin opgenomen een kort verslag van 

zijn verblijf in kamp Westerbork, Chicago, 18 februari 1992, HCKW, DO 1046, inv.nr. 9207. 

 

ENGELANDER, LEHMAN (12 JULI 1914 AMSTERDAM – 30 NOVEMBER 1943 DOROHUSK) 

Lehman Engelander, voorheen journalist, in de oorlog hoofdleider van de buitenschoolse 

jeugdzorg voor de JR, kwam samen met zijn vrouw Josephine (Tellie Engelander-Blanes 2 

december 1915 Amsterdam – 4 juni 1943 Sobibor) en andere familie naar Westerbork. Zij 

waren geïnterneerd van 26 mei 1943 tot hun transport naar Sobibor een week later op 1 juni 

1943. Kerkelijke gezindte: Negatief Liberaal. Op Lehmans kampkaart staat te lezen dat hij 

hartproblemen had. Hij werd doorgestuurd naar Dorohusk waar hij overleed. Zijn vrouw werd 

bij aankomst te Sobibor vermoord. 

Bron: brief van 28 mei 1943 aan familie en vrienden thuis, NIOD, 250i, inv.nr. 882. 

 

ELIASAR, FAMILIE 

 WALTER JACOB ELIASAR (22 JANUARI 1916 HAMBURG – 18 JANUARI 1945 EXTERN 

 KOMMANDO GLEIWITZ) 

 LEON ELIAS ELIASAR (23 AUGUSTUS 1890 ROTTERDAM – 23 JULI 1943 SOBIBOR)  

 RACHEL ELIASAR-LEVIN (24 MAART 1895 HAMBURG – 23 JULI 1943 SOBIBOR) 

Leon Eliasar, kleermaker, en zijn vrouw Rachel waren geïnterneerd van 6 juli 1943 tot 20 juli 

1943, toen zij naar Sobibor werden gedeporteerd. Zij werden bij aankomst vermoord. Walter, 

kantoorbediende (kleermaker op zijn kampkaart) en actief in verzet, was geïnterneerd van 1 

april tot 5 april 1944, waarna hij naar Auschwitz werd gedeporteerd. Henderina Kats-Eliasar, 

een dochter van Leon en Rachel, was getrouwd met Emanuel Kats die voorheen met Mania 

Krell was getrouwd. Zij, haar man en hun pasgeboren kind kwamen allen om. Zie Krell, 

Mania. 

Bron: brieven in bezit van Rozette Kats, dochter van Henderina Kats-Eliasar en Emanuel 

Kats, die als klein meisje de oorlog in de onderduik overleefde. 
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Eliel-Wallach, Ellen Sara (8 mei 1928 Düsseldorf - ?) 

Ellen Wallach vluchtte vlak voor de oorlog uit Duitsland, waar haar vader Richard (6 februari 

1895 Oberembt – 30 september 1944 Auschwitz) graan- en foeragehandelaar was. Ze groeide 

op in een liberaal-joods gezin. In Nederland verdiende haar moeder Mathilde Sara Wallach-

Juhl (15 augustus 1901 Meckenheim) de kost door te naaien. Ellen was met haar familie 

geïnterneerd van 11 december 1942 en was zodoende een Alte Insasse, tot haar transport op 

14 september 1943 naar Bergen-Belsen. Zij ging door naar onder andere Theresienstadt, 

Auschwitz en Mauthausen. Zij overleefde de oorlog. 

Bron: Ellen Eliel-Wallach, Voor mijn kleindochters, (Z.P.: Blurb creative publishing service 

2007). 

 

FELDMAN-KAN, LOTTE RUTH (10 MAART 1902 OLDENZAAL - 1991) 

 HERMAN KAN (29 AUGUSTUS 1861 OLDENZAAL – 15 JANUARI 1945 THERESIENSTADT) 

 VADER 

 JOHANNA KAN-KAUFMAN (7 NOVEMBER 1878 BEUEL -?) MOEDER 

 RACHEL LEVIE- VAN PRAAG (28 OKTOBER 1915 AMSTERDAM - ?)  

Lotte Ruth Kan was verpleegster en getrouwd met een niet-joodse man, Tibor Feldman (21 

mei 1908 Miskolcz - 1994), waardoor zij lange tijd als gemengd gehuwde gesperrd was. Ook 

in Westerbork werkte zij in het ziekenhuis. Zij was geïnterneerd van 12 januari 1944 tot aan 

haar transport van 3 september 1944 naar Auschwitz, overigens eerst lange tijd als s-geval 

omdat ze vanuit de onderduik in het kamp was gekomen. Ze overleefde de oorlog. Kerkelijke 

gezindte: Rem(onstrants). Haar vader en moeder waren ook geïnterneerd in het kamp, vanaf 

20 april 1943, en werden op 4 september 1944 op transport naar Theresienstadt gesteld. Vader 

Herman stierf aldaar. Lotte’s vriendin Rachel overleefde de oorlog in Westerbork, waar ze 

vanaf 2 september 1943 was geïnterneerd. 

Bron: brieven van Lotte, Johanna en Rachel op Westerborkpapier aan Tibor Feldman, 

HCKW, RA 2020. Verschillende brieven zijn ondertekend met een andere naam, 

voornamelijk van familieleden, maar die zijn (op basis van de inhoud en het handschrift) 

geschreven door Lotte. Uitgetypte gesmokkelde brieven van Lotte aan Tibor, HCKW, SRA 

1727  

 

FIELDS, HARRY (29 MAART 1924 KEULEN - ?) 

In 1933 vluchtte de geassimileerde familie Führer uit Duitsland naar Zaandam. Vader Izak 

(18 november 1892 Ciezhowice) zette weer een bedrijf op, Harry ging, net als zijn broer 

Alfred (1 augustus 1927 Keulen) naar school en maakte Nederlandse vrienden. In de oorlog 

zat Harry op de HTS en deed hij kleine hand- en spandiensten voor het verzet. Begin 1942 

werden hij, zijn vader, moeder Gizela Haber (23 februari 1896) en broer als statenlozen 

opgeroepen voor Westerbork, waar ze 19 januari 1942 aankwamen en zodoende Alte Insassen 

werden. Harry werkte onder meer bij de aankomst van nieuwe transporten. Op 1 februari 

1944 werd de familie doorgestuurd naar Bergen-Belsen, om uiteindelijk bij Tröbitz te worden 
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bevrijd. Na de oorlog emigreerde Harry naar de Verenigde Staten waar hij zijn achternaam 

veranderde in Fields. 

Bron: Harry Fields, Turbulente tijden. De odyssee van een joodse vluchteling, (Baarn: 

Verbum 2007). 

 

FK-MAN (MAX GRUBER, 9 NOVEMBER 1921 DRESDEN – 12 NOVEMBER 1990 HAREN) 

De FK-man, hoogleraar biochemie Max Gruber, vluchtte in juni 1939 uit Duitsland op de MS 

St. Louis boot, maar omdat landen als de VS en Canada hun grenzen gesloten hielden, moest 

de boot naar Europa terugkeren. Op 1 juli 1940 kwam Max in Westerbork vanuit het 

Amsterdam Lloyd Hotel in Amsterdam. In Westerbork werd hij op 21 augustus 1943 als 

vermist opgegeven. Max dook onder tot aan de bevrijding. In Westerbork was hij werkzaam 

bij de Fliegende Kolonne (FK), die hand- en spandiensten bij het transport verrichtte; de 

auteur schreef later in de oorlog een fictief dagboek over de vreselijke oktoberdagen in 1942, 

toen het kamp werd overspoeld door mannen uit de werkkampen, en hun opgepakte vrouwen 

en kinderen. 

Bron: ‘Uit het dagboek van een FK-man’, 1-5 oktober 1942, waarschijnlijk 1943/1944 

geschreven in de onderduik, HCKW, RA 1552. 

 

FRANKENHUIS, MORITZ (24 FEBRUARI 1894 BURGSTEINFORT – SEPT. NEW YORK 1969) 

Moritz Frankenhuis werd samen met zijn vrouw Julia de Vries en zijn twee kinderen vanuit de 

onderduik opgepakt en kwam als s-geval in Westerbork aan. Daar waren zij geïnterneerd van 

20 april 1944 tot 4 september 1944, toen zij op transport werden gesteld naar Theresienstadt. 

Daar werd de familie bevrijd. Kerkelijke gezindte: Isr. 

Bron: Moritz Frankenhuis, Westerbork and an interview with its commander Gemmecke in 

1948, (The Hague: W.P. van Stockum & Zn. 1948; Nederlandse versie 1948). 

 

FRANKENHUIS, MARINUS (28 JULI 1920 NIJMEGEN – 1990 AMSTERDAM) 

Marinus Frankenhuis, getrouwd met Marie Laura De Ridder (28 december 1915) kwam 

tijdens de oktoberdagen van 1942 vanuit een werkkamp in Westerbork terecht. Daar verbleef 

hij een kleine maand tot zijn transport op 30 oktober naar Auschwitz. In Westerbork werkte 

hij bij de ordedienst. Hij overleefde de oorlog. 

Bron: Marinus Frankenhuis, memoires, 1980, ook naoorlogse brieven gestuurd aan L. de Jong 

met betrekking tot enkele passages in Koninkrijk, HCKW, RA 1231. 

 

FRIJDA, FAMILIE 

 JOSEPH ARON FRIJDA (25 AUGUSTUS 1873 ASSEN – 21 MEI 1943 SOBIBOR ) 

 JELTJE FRIJDA-KOLTHOFF (24 JANUARI 1876 ASSEN – 21 MEI 1943 SOBIBOR) 

 GONDA FRIJDA (8 OKTOBER 1875 ASSEN – 21 MEI 1943, SOBIBOR) 

 HERTOG FRIJDA (19 MAART 1884 ASSEN – 9 JULI 1943 SOBIBOR ) (BROER JOSEPH, GEHUWD 

 MET SERAPHINE FRIJDA-MINDEN, 10 APRIL 1887 AMSTERDAM – 9 JULI 1943 SOBIBOR) 

 BEN(EDICTUS VAN BAREN (20 FEBRUARI 1900 ASSEN – ROTTERDAM 1960) 



456 
 

 PETRONELLA SIPPORA (NELLY) VAN BAREN-HAMBURGER (28 JANUARI 1906 NIJKERK - 1953) 

Joseph Frijda, graanhandelaar in ruste, zijn vrouw Jeltje, en zijn zus Gouda, verpleegkundige 

in WO I, arriveerden op 3 oktober 1942 in Westerbork, waar ze tot hun deportatie naar 

Sobibor op 18 mei 1943 verbleven. Broer Hertog kwam op 9 februari 1943 in Westerbork en 

werd op 6 juli 1943 gedeporteerd naar Sobibor; kerkelijke gezindte NI. Nelly van Baren (adj 

dir. Kinderherstellingsoord voor oorlog) was een nicht van Jeltje en zij en haar man (directeur 

van een meubelfabriek) en twee dochters (Betty, 3 maart 1936, en Jetty 20 april 1933, 

Rotterdam) waren Barnevelders. Zij werden geïnterneerd van 29 september 1943 tot en met 4 

september 1944, toen zij met de rest van de Barneveldgroep naar Theresienstadt werden 

afgevoerd, waar zij de oorlog hebben overleefd. 

Bron: brieven van Joseph, Jeltje en Gouda aan dochter Martha Smit-Frijda, gehuwd met een 

niet-jood. Af en toe schreef ook Hertog. De Van Barens schreven aan Martha en haar man, 

NIOD, 250i, inv.nr. 884, 

 

GANS, PHILIP LOUIS (23 JANUARI 1928 AMSTERDAM - ?) 

Philip Gans groeide op in Amsterdam met zijn moeder Lea Gans-de Beer (10 juni 1899 

Amsterdam – 27 augustus 1943 Auschwitz), zus Rebecca (2 juni 1923 Amsterdam – 27 

augustus 1943 Auschwitz) en vader Levie (24 juli 1896 Amsterdam – 23 april 1945 

Duitsland) die een zaak had in Amsterdam in het maken van confectiekleding. Hij was 

geïnterneerd van 7 augustus 1943 tot 24 augustus 1943 en werd toen naar Auschwitz 

gedeporteerd. Als enige van zijn familie overleefde hij de oorlog. In 1950 emigreerde hij naar 

de VS. 

Bron: Philip Gans, ‘Memoirs of Philip L. Gans’, 1997, HCKW, DO 786, inv.nr. 8329-01. 

 

GARBASZ-ZIMET, SHULAMITH (SALLA) (12-01-1929 BERLIJN - ?) 

De orthodoxe Shulamith Zimet groeide op in Berlijn, vanwaar de familie vluchtte naar 

Nederland. Vader Wolf David (12 november 1891 Zmigrod – 18 mei 1944 Auschwitz) was 

koopman. Haar moeder was Gelle Zimet-Loffelholz (19 maart 1897 Pilznom – 18 mei 1944 

Auschwitz) en ze had twee zusjes, Feige/Fanny (26 juni 1924 Berlijn), en Minna (5 september 

1926 Berlijn). De familie verbleef van 28 november 1942 tot 18 januari 1944 in Westerbork 

tot hun transport naar Theresienstadt (behalve Fanny die direct naar Bergen Belsen ging). Van 

Theresienstadt gingen zij door naar Auschwitz, waar beide ouders omkwamen, Shulamith en 

haar zussen overleefden de oorlog en werden bevrijd in Bergen Belsen. Zij emigreerde naar 

Israël. 

Bron: Shulamith Garbasz-Zimet, ‘The Holocaust Years, I was there’, 1994, HCKW, DO 825, 

inv.nr. 8588. 

 

GASSMANN-BAUMANN, INGE MARIA BERTA (18 MEI 1923 BERLIJN - ?) 

Inge Gassmann-Baumann groeide op in een welgesteld, geassimileerd joods milieu. In januari 

1935 vluchtte zij met haar moeder en stiefvader – haar vader was in 1933 gestorven – naar 

Nederland. Toen ze veertien was ging ze werken, later ook als dienstmeisje; een tijd lang 
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verbleef ze in Engeland bij een tante. Bij een bal ten bate van vluchtelingenkamp Westerbork 

ontmoette ze haar toekomstige man kantoorbediende Heinrich Gassmann (25 augustus 1913 

Breslau – 1997) eveneens uit Duitsland gevlucht. Na een opleiding bij Schoevers aan het 

begin van de oorlog kon ze als secretaresse aan de slag. Haar verloofde moest op 28 mei 1942 

naar Westerbork, maar kreeg verlof om op 8 juli 1942 te trouwen in Amsterdam. Inge volgde 

hem daarna snel, op 15 juli 1942, en werd net als hij Alte Insasse. Ze bleven samen tot aan de 

bevrijding in het kamp; beiden waren onder meer werkzaam bij de Fliegende Kolonne. Kerk 

gez.: NI. 

Bron: Inge Gassmann-Baumann, ‘Memoires van I.M.D.B. Gassmann-Baumann’, 2000, 

HCKW, RA 767. 

 

GEIRINGER-SCHLOSS, EVA (11 MEI 1929 WENEN - ?)  

Eva Geiringer groeide op in een geassimileerd joods gezin. In de zomer van 1938 vluchtte het 

gezin naar België, en ging al spoedig door naar Nederland, waar haar vader zijn 

schoenenfabriek voortzette. In 1942 dook zij met haar familie onder. Het gezin bestond uit 

vader Erich I. Geiringer (11 november 1901 Wenen – 31 januari 1945 Mauthausen) moeder 

Elfriede Geiringer-Markovits (13 februari 1905 Wenen) en broer Heinz F. Geiringer (12 juli 

1926 Wenen – 10 mei 1945 Oostenrijk). In mei 1944 werd het gezin opgepakt. Van 17 mei 

1944 tot en met 19 mei 1944 werden zij in Westerbork geïnterneerd, waarna ze op transport 

naar Auschwitz gingen. Eva werd in Auschwitz bevrijd op 27 januari 1945. Haar vader en 

broer overleefden de oorlog niet. Moeder overleefde de oorlog wel en trouwde later met Otto 

Frank, de vader van Anne Frank. Eva Schloss emigreerde naar Engeland. 

Bron: Eva Schloss, with Evelyn Julia Kent, Eva’s Story: a Survivor’s Tale by the Stepsister of 

Anne Frank, ( London: W.H. Allen & Company 1988). 

 

GERARD-KUBASCHKA, BETTY (29 MAART 1934, DORTMUND - ?) 

Eind 1938 vluchtte de jonge Betty Kubaschka met haar ouders (David Kubaschka, 20 januari 

1901 Zielun, Polen, koopman, en moeder Limy Tennenbaum, 14 maart 1904) uit Duitsland. 

Na verschillende vluchtelingenkampen te hebben doorlopen werd de familie op 27 februari 

1940 in Westerbork geïnterneerd. Dat gaf de familie de status van Alte Insasse. Betty verbleef 

tot aan de bevrijding in het kamp en werd op 15 april 1945 ontslagen. Een jaar later 

emigreerde het gezin naar de VS. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Betty Gerard-Kubaschka, ‘The pain of libearation’, ongedateerd, late memoires, 

HCKW, RA 1665. 

 

GERZON, DOLF LEOPOLD (23 NOVEMBER 1930 AMSTERDAM – 22 OKTOBER 1943 AUSCHWITZ) 

Scholier Dolf Gerzon kwam in Westerbork met vader Leopold Adolf Gerzon (24 april 1904 

Amsterdam – 31 maart 1944 Auschwitz), moeder Klaartje Gerzon-de Leeuw (31 oktober 

1903 Amsterdam – 22 oktober 1943 Auschwitz) en zusje Annie (11 december 1934 Huizen – 

22 oktober 1943 Auschwitz). Daar was de familie geïnterneerd van 24 juli 1943 tot 9 
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september 1943, en opnieuw van 29 september 1943 tot hun transport naar Auschwitz op 19 

oktober 1943. Behalve zijn vader werd de familie bij aankomst vermoord. 

Bron: twee brieven aan familie, 25 juli 1943, HCKW, DO 305, inv.nr. 3760-10. 

 

GOLDSTEEN, ALFRED (6 FEBRUARI 1906 KOHLSCHEID – 10 APRIL 1945 MAUTHAUSEN) 

Alfred Goldsteen was boekhouder op een verzekeringskantoor, gemengd gehuwd, en 

werkzaam in het verzet. Hij werd opgepakt vanwege een vals PB-bewijs en via het Oranje 

Hotel naar Westerbork gestuurd, waar hij in de strafbarak terecht kwam. Hij had een vrouw 

(T.J. Hoen) en kind thuis. Alfred was van 1 april 1944 tot zijn transport op 3 september 1944 

naar Auschwitz geïnterneerd. Hij overleed in Mauthausen.  

Bron: brieven aan vrouw en kind, HCKW, RA 1016. 

 

GOLDSTEIN-VAN CLEEF, ROZETTE (RONNIE) (28 JUNI 1921 AMERSFOORT – 29 JANUARI 2008 

AMSTERDAM) 

Ronnie Goldstein-Van Cleef had een weinig gelukkige jeugd in een liberaal joods gezin. Haar 

vader was succesvol zakenman. Ronnie maakte de Handelsschool niet af. In 1941 rolde ze in 

het Haagse verzet, waar ze tot haar verraad in mei 1944 voor werkte. Ze werd opgepakt en 

kwam via de Weteringsschans op 1 juli 1944 in de strafbarak van Westerbork terecht, waar ze 

tot haar transport naar Auschwitz op 3 september 1944 verbleef. Ze werd in Westerbork 

goede vrienden met Frieda Menco (zie Menco-Brommet, Frieda). In Libau werd ze ten slotte 

bevrijd. 

Bron: Ronnie Goldstein-Van Cleef, Saar Roelofs, Nog altijd. Over jeugd, verzet, 

concentratiekampen en het leven daarna, (Kampen: Ten Have 2005). 

 

GOTLIB, FAMILIE 

 SALOMON GOTLIB (9 SEPTEMBER 1881 ROTTERDAM – 5 NOVEMBER 1942 AUSCHWITZ) 

 HANNA GOTLIB-VAN DER SLUYS (13 APRIL 1885 ROTTERDAM – 5 NOVEMBER 1942 

 AUSCHWITZ) 

Het oudere echtpaar Gotlib was geïnterneerd van 14 oktober tot 2 november 1942, toen zij 

werden gedeporteerd naar Auschwitz, waar zij bij aankomst werden vermoord. 

Bron: Brieven van familie Gotlib aan dochter M. Eberle-Gotlib en schoonzoon O. Eberle te 

Rotterdam, Westerbork, oktober 1942, JHM, Doc. 00000984. 

 

GOUDSMIT, JOHAN (HANS) (11 MAART 1904 ROTTERDAM – 15 MAART 1945 STUTTHOF) 

Hans Goudsmit had voor de oorlog een groothandel in klokken en sieraden, in de oorlog was 

hij werkzaam in het verzet. Hij werd verraden en vanuit Vught naar Westerbork gebracht 

waar hij in de strafbarak terechtkwam. Aldaar was hij geïnterneerd van 12 juli 1944 tot 3 

september 1944, toen hij op transport ging naar Auschwitz. Na enkele omzwervingen kwam 

hij om in Stutthof. 

Bron: Clandestiene brieven aan ondergedoken vrouw en zoontje, HCKW, RA 1691. 
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GRÜNBERG-KLEIN, HANNELORE (8 JUNI 1927 BERLIJN) 

Hannelore Klein groeide op in Berlijn in een joods-orthodox milieu. Met haar vader Leopold 

Klein (4 augustus 1893 Berlijn – 30 september 1944 Auschwitz), een welgestelde zakenman 

met een groothandel in fournituren, en moeder Louise Klein-Tannenbaum (16 juli 1903 

Hersfeld – 6 oktober 1944 Auschwitz) ontvluchtte zij Duitsland met de MS St. Louis. Toen de 

vluchtelingen nergens buiten Europa werden toegelaten, werden Hannelore en haar ouders in 

Nederland opgenomen. De familie verbleef in verschillende vluchtelingenkampen alvorens op 

1 juli 1940 in Westerbork te arriveren. Daar bleven zij als Alte Insassen (Hannelore ging naar 

school en werd lid van de Schülerkreis) tot hun deportatie op 18 januari 1944 naar 

Theresienstadt, vanwaar ze later doorgingen naar Auschwitz. Bij Mauthausen werd Hannelore 

bevrijd; haar ouders overleefden de oorlog niet. Na de oorlog trouwde Hannelore en kreeg 

twee kinderen, een dochter en een zoon, de schrijver Arnon Grunberg. 

Bron: Hannelore Grünberg-Klein, ‘Zolang er nog tranen zijn’, 1990, HCKW, DO 1123, 

inv.nr. 10643. 

 

HAAFF, CLARA ELVIRA DE ZIE COHEN-DE HAAFF, FAMILIE 

 

HACOHEN, SHMU’EL (COHEN, SAMUEL) (7 JULI 1926 AMSTERDAM - ?) 

Shmu’el Hacohen, een HBS-leerling, groeide op in Amsterdam in een gezin dat zowel 

orthodox als zionistisch was geöriënteerd. Zijn vader Jacob Cohen (18 januari 1885 – 23 

oktober 1935) was zakenman (in oud metaal), maar stierf voortijdig aan een hartkwaal en liet 

een vrouw met zeven kinderen achter. Zijn geassimileerde moeder Sara Cohen-Brandon (2 

april 1887 Amsterdam – 2 april 1943 Sobibor) zat in de pleegzorg van de Joodsche Raad. 

Shmu’el was geïnterneerd van 8 april 1943 tot 11 januari 1944, had verschillende baantjes, 

toen hij samen met zijn broer Isaac (19 mei 1917 Watergraafsmeer – 14 april 1945 Lüneburg) 

zionistisch jeugdleider en diens schoonfamilie werd gedeporteerd naar Bergen Belsen, alwaar 

hij ook werd bevrijd. Na de oorlog emigreerde hij naar Israël. Hij was de enige van zijn 

familie die de oorlog overleefde. 

Bron: Shmu’el HaCohen, Zwijgende Stenen, herinnering aan een vermoorde jeugd, uit het 

Hebreeuws vertaald door A. Michael (’s Gravenhage: BZZToH 1990).  

 

HAMMELBURG, SALOMON (4 APRIL 1903 AMSTERDAM – 26 DECEMBER 1970 BILTHOVEN) 

Salomon Hammelburg was gemengd-gehuwd (met Hedwig Wilhelmina Lucie Beumer, 9 

februari 1900) en van beroep verkoopleider (aldus zijn registratiekaart) Hij kwam als 

strafgeval in Westerbork, waar hij van 6 juni 1944 tot aan de bevrijding was geïnterneerd. Op 

31 augustus 1944 werd hij uit de strafbarak ontslagen en kwam in het gewone kamp terecht. 

Bron: brieven aan vrouw en zoontje, HCKW, RA 1662. 

 

HANEMANN-KELEMEN, GERTRUDE (2 APRIL 1909 WENEN - 1993) 

Gertrude Hanemann-Kelemen vluchtte met haar man Moses Haneman (14 april 1899 Memel, 

koopman in metalen, en later bij de JR hulpadviseur en Vertreter en als zodanig gesperrd) 
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naar Nederland. Voor hun komst naar Westerbork kregen zij een kind: Bila Hanemann (13 

oktober 1941) dat ze hebben laten onderduiken. Samen met haar man was Gertrude 

geïnterneerd van 20 juni 1943 tot 16 februari 1944. In Westerbork werkte zij onder andere in 

het naaiatelier. Het echtpaar werd gedeporteerd naar Bergen-Belsen. (Ze waren door hun 

Palestinapapieren lange tijd vrijgesteld). Op 21 januari 1945 gingen zij van Bergen Belsen op 

uitwisselingtransport naar het interneringskamp Biberach (Duitsland) en daarvan naar 

Würzach Oostenrijk, waar ze haar verslag in relatieve vrijheid kon schrijven. Het echtpaar 

kwam terug in Nederland op 6 augustus 1945 en haalde hun dochtertje in Enkhuizen op. 

Kerkelijke gezindte: J.ged. (nederl. burger kaart).  

Bron: Gertrude Hanemann-Kelemen, herinneringen aan Westerbork en Bergen-Belsen, twee 

delen Westerbork, en Amsterdam, NIOD, 250d, inv.nr. 571. 

 

HAKKERT, MAX (20 MEI 1903 ROTTERDAM – ? ISRAËL) 

Max Hakkert, oorlogsinvalide met kunstbeen, boekhouder en eigenaar van een 

cafetariabedrijf, kwam op 3 juli 1943 vanuit Vught (aldaar 12 mei 1943) in Westerbork 

terecht. Bij de JR werkte Max in de boekhouding van de afdeling Expositur en dit gaf hem, 

zijn vrouw Catharina Hakkert-Alter (31 augustus 1904 Den Haag - ) en zoon Alfred Maurits 

(27 februari 1938 Rotterdam) lange tijd bescherming. Op 15 februari 1944 vertrok hij met zijn 

gezin naar Bergen Belsen. Zij werden 23 april 1945 bij Tröbitz bevrijd. Kerkelijke gezindte: 

Israëliet. 

Bron: Max Hakkert, Het moordhol Bergen-Belsen, (Z.p.: z.u. 1945). 

 

HEYMANN-HEYMANS, FAMILIE 

 HERMAN HEYMANN (5 NOVEMBER 1894 GELSENKIRCHEN – 7 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

 ERNA HEYMANN-HEYMANS (4 AUGUSTUS 1904 GELSENKIRCHEN – 8 OKTOBER 1944 

 AUSCHWITZ) 

 ELLEN-MARGRIT HEYMANN (30 JUNI 1931 GELSENKIRCHEN – 8 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

 NATHAN HEYMANS (7 APRIL 1871 GROENLO - ?) 

De Duits-joodse familie Heymann vluchtte voor de oorlog naar Nederland en kwam in Assen 

terecht. Herman, Erna en hun dochter Ellen-Margrit werden ondergebracht in 

vluchtelingenkamp Westerbork vanaf 25 februari 1941, en hoorden bij de Alte Insassen. Zij 

woonden in een klein huisje. Herman werkte onder andere in de dakbedekking in het kamp, 

voor de oorlog was hij koopman. Kerkelijke gezindte: NI. Het gezin werd gedeporteerd naar 

Theresienstadt op 18 januari 1944, en ging vandaar door naar Auschwitz waar zij werden 

vermoord. Nathan Heymans, Erna’s vader, kwam later in Westerbork in de ouderenbarak 

terecht, hoefde niet te werken, en overleefde de oorlog in Theresienstadt. 

Bron: brieven aan familie A. Heymans (nog) thuis, HCKW, RA 750. 

 

HEYMANS, NATHAN ZIE HEYMANN-HEYMANS, FAMILIE 

 

HILLESUM, ESTHER (ETTY) (15 JANUARI 1914 MIDDELBURG – 30 NOVEMBER 1943 AUSCHWITZ) 
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Etty Hillesum, opgegroeid in een welvarend joods milieu, studeerde rechten en Slavische 

talen. Zij had een relatie met Julius Spier, een bekend psychochiroloog. Door haar werk bij de 

JR in Westerbork (zorg voor vertrekkenden) en Amsterdam was zij lange tijd van transport 

beschermd. In het kamp hield zij een dagboek bij, dat met haar mee naar Auschwitz ging. Zij 

was (officieel) geïnterneerd van 30 juli 1942 tot 7 september 1943. Tussendoor kon zij op en 

neer reizen naar Amsterdam. In juli 1943 verloor ze haar uitzonderingspositie en moest ze 

permanent in Westerbork blijven. Op 7 september 1943 werd zij met haar ouders, Levie 

Hillesum (25 mei 1880 Amsterdam – 10 september 1943 Auschwitz) Riva Hillesum-

Bernstein (23 juni 1881 Potchef – 10 september 1943, Auschwitz) en broer Michael (22 

september 1920 Winschoten – 31 maart 1944 Auschwitz) op transport gesteld naar 

Auschwitz, waar zij werd vermoord. 

Bron: Etty Hillesum, De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, (Amsterdam: 

Balans 2008). Daarin zijn alleen de brieven onderzocht, die zij uit Westerbork schreef. 

Johannes Baptiste van der Pluym, "Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van 

der Pluym (1843-1912)", uitg. en van een toelichting voorzien door A.C.G. Botterman-v.d. 

Pluym (pseudoniem van David Koning), (Apeldoorn: Die Raeksche 1917; eigenlijk Haarlem: 

"De Vrije Katheder" en "De Patriot", 1944). 

Etty Hillesum, Twee brieven uit Westerbork, bezorgd door en met inleiding van David Koning 

(Den Haag: Bakker 1962). 

 

HOEKSTRA-DRESDEN, ELINE (4 JANUARI 1923 DEN HAAG - ?) 

Eline Hoekstra-Dresden was de dochter van Daniel Dresden (20 januari 1886 Amsterdam), 

professor aan de universiteit van Delft en auteur van één van de eerste geschiedenissen over 

de vervolging De beul regeert, (Den Haag 1945). Na de middelbare school, waar ze ook haar 

latere man ontmoette, liet Eline zich inschrijven voor de universiteit, maar werd door de 

oorlog verhinderd een studie te vervolgen. Ze werd – nog ongetrouwd; joden mochten niet 

meer met niet-joden trouwen – zwanger, en liet baby Daniël onderduiken, terwijl zij zelf de 

onderduik juist weer verliet. Vanwege haar vaders positie kon ze aan een Barneveld-Sperre 

komen en kwam zodoende met haar ouders 21 april 1943 in ‘De Biezen’ terecht. In 

Westerbork was ze geïnterneerd van 29 september 1943 tot aan de bevrijding, waarna ze haar 

ondergedoken kind en man weer terugvond. Ze emigreerden samen naar de Verenigde Staten. 

Bron: Eline Hoekstra-Dresden, Wishing upon a Star. A Tale of the Holocaust and Hope, 

(Portland Oregon: Blackmore & Blackmore 2000). 

 

HORNMAN, SIMON MAURITS (4 DECEMBER 1926 ROTTERDAM - ?) 

Simons vader Joseph Hornman (24 februari 1894, orthodox) was jong overleden, moeder 

Margaretha Marx (14 mei 1894) runde een pension, maar overleed ook in de oorlog. Hij werd 

liberaal-joods opgevoed, en woonde bij een oom en tante: Jacob (2 april 1902 Rotterdam – 23 

april 1943 Sobibor) en Kaatje Hornman-Frank (20 september 1903 Rotterdam – 23 april 1943 

Sobibor), toen hij naar Westerbork moest. Daar werd Simon ordonnans (bij de JR was hij als 

koerier werkzaam geweest); zijn oom en tante moesten binnen twee weken op transport. 
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Simon was geïnterneerd van 10 april 1943 tot aan zijn ontsnapping op 7 september 1943 (hij 

stond op de transportlijst naar Auschwitz), waarna hij de rest van de oorlog ondergedoken 

doorbracht. 

Bron: Simon Hornman, memoires, New York, 1997, HCKW, DO 1119, inv.nr. 12430. 

Geschreven aan de hand van een aantal vragen door het HCKW gesteld.  

 

ILAN-ONDERWIJZER, LOUISE (JEHUDITH) (4 MEI 1933 AMSTERDAM - ?) 

Jehudith Onderwijzer werd joods-orthodox opgevoed en ging naar een joodse school. Haar 

vader Elias Hijman Onderwijzer (29 juni 1894 Amsterdam – 21 december 1944 Bergen 

Belsen) had een ambtenaarsfunctie bij het rabbinaat, haar moeder Johanna Onderwijzer-

Rehfeld kwam uit Hamburg (13 september 1881 – 19 februari 1945 Bergen Belsen). De 

familie was geïnterneerd van 29 september 1943 tot 11 januari 1944, toen zij naar Bergen-

Belsen werden gevoerd. Daar stierven Jehudiths ouders, zij en haar zus Lea (3 januari 1927 

Amsterdam) werden bij Tröbitz bevrijd. Na de oorlog emigreerde de familie naar Israël. 

Bron: Jehudith Ilan-Onderwijzer, Hun beeld staat mij bestendig voor ogen. De ervaringen van 

een joodse meisje uit Nederland tijdens de oorlog en in de kampen – 1940-1945, (Tel Aviv: 

Eichut Digital Printing, Rechovot 1982; uit het Ivriet vertaald, origineel 1980).  

 

ITALIE, GABRIEL (13 DECEMBER 1895 ROTTERDAM – 28 JANUARI 1956) 

De orthodoxe Gabriel Italie was docent klassieke talen en wetenschappelijk onderzoeker. Hij 

was getrouwd met Sara Rose Hausdorff (31 december 1894 Rotterdam), en vader van drie 

kinderen, twee zoons (Raphael 18 juni 1929 Den Haag en Paul Marcel 24 september 1922, 

Den Haag – 11 september 1942 Auschwitz), en één dochter (Ida 7 februari 1921 Den Haag). 

Gabriel kwam op Barneveldlijst terecht en kwam vanuit Kasteel De Schaffelaar op 29 

september 1943 in Westerbork aan, waar hij na rotbaantjes als straatveger ‘opklom’ tot 

lesgeven op de school. Hij verbleef in het kamp met zijn familie (behalve zijn oudste zoon die 

al eerder op transport was gesteld en de oorlog niet overleefde) tot 4 september 1944, waarna 

het gezin naar Theresienstadt werd gedeporteerd. Aldaar werden zij bevrijd. 

Gabriel hield al enige jaren voor de oorlog een dagboek bij en was een getraind 

dagboekschrijver. In de oorlog ging hij intensiever en vaker schrijven, alsof hij meer 

doordrongen werd van het belang van de tekst. Na de oorlog schonk hij zijn dagboeken, 

handgeschreven in schriftjes, aan het RIOD. De dagboeken van Westerbork dragen het 

opschrift ‘Achter prikkeldraad.’ In 2009 verscheen een uitgave van de oorlogsdagboeken. 

Bron: De Lange, Wally (bezorger), Het oorlogsdagboek van dr. G. Italie, (Amsterdam: 

Contact 2009). 

 

JACOBS, KAREL (17 JANUARI 1931 HENGELO – 6 SEPTEMBER 1944 AUSCHWITZ) 

De twaalfjarige Karel Jacobs kwam op 23 juni 1944 alleen aan in Westerbork. (Vader Samuel 

Jacobs, 6 juli 1898 Hengelo was overleden in Mauthausen op 27 oktober 1941.) Zijn moeder 

Leentje Jacobs-Frankenhuis (12 juli 1895 Hengelo – 29 juni 1970 Hengelo) en zus (E. Jakob-

Jacobs) kwamen later in Westerbork aan en overleefden daar de oorlog. (Overigens staat zijn 
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moeder wel op zijn JR-kaart.) Karel ging op 3 september 1944 op transport naar Auschwitz, 

waar hij bij aankomst vermoord.  

Bron: twee brieven aan familie Edelstein waar hij verbleef (met andere kinderen) nadat hij 

was opgepakt maar voordat hij naar Westerbork werd gestuurd, HCKW, DO 1117, inv.nr. 

10039-01 (5 augustus 1944 aan E. Edelstein) en inv.nr. 10039-02 (15 augustus 1944 aan E. 

Edelstein). 

 

JONG, SALLY DE (24 APRIL 1914 AMSTERDAM – 31 MEI 1945 EXTERN KOMMANDO 

BUCHENWALD) 

Sally de Jong was de broer van Loe de Jong. Als arts was hij lange tijd gesperrd bij de JR, in 

ieder geval tot mei 1943. Ook in Westerbork was Sally als arts en docentarts werkzaam. Hij 

was van begin 1943 tot juli 1943 geïnterneerd in het kamp toen hij ontsnapte. Eind 1943 werd 

hij echter in Frankrijk opgepakt. Op 17 december 1943 werd hij vanuit Drancy naar 

Auschwitz gedeporteerd; hij stierf uiteindelijk in Buchenwald. Zijn twee kinderen overleefden 

de oorlog in de onderduik. Zijn vrouw Elisabeth de Jong-Van Male (7 mei 1915 Deventer – 

maart 1944, Auschwitz) niet. 

Bron: Sally de Jong, ‘De ondergang van het Nederlandsche jodendom’, en ‘Westerbork’, 

duitse versie van het hoofdstuk over Westerbork, beiden in de oorlog, ca. 1943, NIOD, 250i, 

inv.nr. 493. 

 

JOODSCHE BELEVENISSEN 1942  

Anonieme man die in de eerste dagen van het doorgangskamp in Westerbork was 

geïnterneerd. 

Bron: ‘Joodsche Belevenissen’, 1942, HCKW, DO 328, inv.nr. 4464. 

 

KALLUS, MENACHEM (OTTO) (11 JUNI 1932 DEN HAAG - ?) 

Otto Kallus’ vader maakte en verkocht etalagepoppen, maar in de jaren dertig had de 

oorspronkelijk uit Oost-Europa afkomstige familie het financieel zwaar. Het gezin was 

geïnterneerd van 10 november 1942 tot 5 februari 1944 samen met een paar grootouders. Van 

18 mei 1943 tot 11 juni 1943 was Otto even in Kamp Amersfoort geïnterneerd. In Westerbork 

ging hij naar school, hij werkte ook in een speelgoedatelier. Hij werd met zijn moeder en 

broers en zusjes naar Ravensbrück gedeporteerd, zijn vader ging naar Buchenwald. Na een 

verblijf in Sachenhausen werd Otto op een dodenmars gezet, maar op tijd bevrijd. Zijn vader 

Jakob Kallus 22 augustus 1899 Scelesto – 13 december 1944 Buchenwald) en moeder Julie 

Kallus-Lewin (29 juli 1901 Arnhem – 17 april 1945 Bergen Belsen) stierven, zijn broer en 

zusje ( Rudolf Kallus, 20 juni 1935 Den Haag en Emma Kallus, 17 november 1937 Den 

Haag) overleefden de oorlog. De drie wezen groeiden op bij pleegouders in Israël.  

Bron: Menachem Kallus, ‘Menachems Geschichte’, 2000, HCKW, SRA 1623 

Menachem Kallus, Als Junge im KZ Ravensbrück, (Berlijn: Metropol 2005), nagenoeg 

dezelfde tekst als het manuscript uit 2000. 
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KALTER-WEISS, HANNA (4 AUGUSTUS 1922 DUISBURG - ?) 

Hanna Kalter vluchtte met haar zus en broer vlak voor de oorlog met een kindertransport naar 

Nederland, waar de drie tieners werden opgevangen in joodse tehuizen. Haar ouders waren 

intussen naar Zweden gevlucht. Zij was geïnterneerd in Westerbork van 11 december 1942 tot 

aan haar vrijlating op 5 mei 1943. De kinderen kregen, net als de ouders Mechel Kalter en 

Reisel Feigel Bindefeld-Kalter, de Zweedse nationaliteit en waren daarmee beschermd. Op 16 

juni 1943 reisden zij af naar Göteburg, alwaar ze met hun ouders werden herenigd. Later 

emigreerde Hanna naar Pennsylvania, USA, waar ze in haar volwassen leven als vertaler 

(Nederlands, Zweeds en Engels) werkte. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Hanna Kalter-Weiss, ‘Synopsis of my life under the Nazis’, 1996, HCKW, DO 801, 

inv.nr. 8510. 

Hanna Kalter-Weiss, Scuds. A Teenage Jewish Refugee in Nazi-Occupied Holland, 

(Jerusalem: Devora Publishing 2006). 

 

KAMP, REHA (RENATE) (VAN HINTE-KAMP) (14 SEPTEMBER 1925 BIELEFELD – 7 FEBRUARI 

2002 HAARLEM) 

Renate Kamp vluchtte in 1938 met vader Joel Kamp (16 maart 1886 Herford – 18 oktober 

1944 Auschwitz), advocaat, uit Duitsland, haar moeder Herta Rossberg (5 november 1896) 

had in 1938 zelfmoord gepleegd. Haar ouders waren eerder al gescheiden. Renate werkte als 

stenotypiste voor de JR waardoor ze lange tijd was gesperrd. Ze was alleen geïnterneerd van 

29 september 1943 tot 18 januari 1944. Ze werd gedeporteerd naar Theresienstadt, waar ze 

haar vader en stiefmoeder (Lili Kamp-Meijer 12 maart 1900 Bielefeld – 18 oktober 1944 

Auschwitz) weer terugzag. Niet lang daarna ging de familie door naar Auschwitz, waarvan 

alleen Renate terugkeerde.  

Bron: dagboek van net na de oorlog, JHM, Doc. 00007911, memoires, jaren zestig en jaren 

tachtig, Doc. 00007912-00007914. 

 

KAN, HERMAN ZIE FELDMAN-KAN, LOTTE RUTH 

 

KAN-KAUFMAN, JOHANNA ZIE FELDMAN-KAN, LOTTE RUTH  

 

KAN, MAURITS (6 OKTOBER 1917 AMSTERDAM – 31 MEI 1945 BERGEN BELSEN) 

Maurits Kan was melkbezorger. Hij kwam op 18 juli 1942 naar Westerbork en ging op 18 

januari 1944 naar Theresienstadt vanwaar hij werd doorgestuurd naar Auschwitz. Hij kwam 

ten slotte om in Bergen Belsen. Kerkelijke gezindte: Isr. 

Bron: twee brieven aan een niet-joodse kennis, NIOD, 250i, inv.nr. 885. 

 

KAUFMANN, FAMILIE 

 WALTER JULIUS KAUFMANN (30 MEI 1909 HANNOVER – JANUARI 1945 BERGEN BELSEN) 

 EVA KAUFMANN-VAN DER WALL (13 APRIL 1908 CELLE – 6 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 
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De familie Kaufman was voor de oorlog gevlucht uit Duitsland. Julius was assisentbezorger, 

Eva was lerares. In Amsterdam werkte Julius bij de JR en was hierdoor lange tijd gesperrd. 

Hij werkte ondermeer als secretaris kampafdeling Westerbork en afdeling Hulp aan 

Vetrekkenden “O”’, en was employée van de afdeling emigratie. Het echtpaar was 

geïnterneerd in Westerbork van 20 juni 1943 tot 26 juni 1943, en opnieuw van 7 december 

1943 tot aan hun transport op 4 september 1944 naar Theresienstadt, vanwaar zij door werden 

gestuurd naar Auschwitz. Eva overleed daar, Walter stierf uiteindelijk in Bergen Belsen. Ze 

hadden één kind, dochter Suzanne Mirjam (16 juli 1938). Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: één brief aan Duits-joodse kennissen in Nederland, juni 1944, HCKW, RA 1480. 

  

KEIZER, ELEONORA (NORA) (27 FEBRUARI 1918 DEN HAAG - ?)  

De Haagse Nora Keizer kwam al vroeg in Westerbork, op 17 augustus 1942. Voorheen 

werkte zij op kantoor, haar verloofde was enkele maanden daarvoor opgepakt en weggevoerd. 

In Westerbork trouwde zij al snel (9 september 1942) met een Alte Insasse, Ernst Blumenthal 

(16 december 1916 Koblenz – 15 september 1944 Birkenau), waardoor ook zij lange 

beschermd werd van transport en ze zelfs in een klein huisje kwam te wonen. Ze werkte onder 

andere op de administratie. Op 14 september 1943 ging het echtpaar toch op transport. Nora 

was zwanger toen ze in Auschwitz aankwam en onderging daar medische experimenten. Ze 

werd uiteindelijk bevrijd in Ravensbrück. Haar man overleefde de oorlog niet. Kerkelijke 

gezindte: NI. 

Bron: Nora Keizer, Danse Macabre, (’S Gravenhage: Twinkle Star 1999). Oorspronkelijk 

geschreven in 1946/47 in het Duits in Zweden. Het Center for Jewish History heeft inmiddels 

het originele manuscript online staan: PID 521284, ‘Danse Macabre, 1942-1945’, Memoirs, 

Leo Beack Institute, LBI Archives, LBI Memoir Collection, New York. Nora Keizer is een 

pseudoniem, net als alle andere namen in Danse Macabre. Geciteerd uit de Nederlandse 

publicatie. 

 

KOLTHOFF, HANNA (8 JANUARI 1932 AMSTERDAM - ?)  

Scholiere Hanna Kolthoff was alleen in Westerbork geïnterneerd van 29 juni 1943 tot aan 

haar transport naar Theresienstadt op 4 september 1944, waar zij naartoe kon dankzij haar 

gefalsificeerde dooppapieren samen met de gedoopte joden. Daar overleefde zij de oorlog.  

Bron: Hanna Kolthof, plakboek met opschrift ‘Jood’, 1947, HCKW, RA 1521. 

 

KRELL, MANIA (14 APRIL 1912 RSESZOW – 16 JULI 1943 SOBIBOR) 

Mania Krell was verpleegkundige. Rond 1922 emigreerde zij met familie naar Nederland. Zij 

was onder meer werkzaam in het Apeldoornsche Bosch, en gescheiden van kleermaker 

Emanuel Louis Kats (5 april 1915 Apeldoorn –31 maart 1944 Auschwitz) die was hertrouwd 

met Hendrina Eliasar (26 maart 1921 Amsterdam – 19 november 1943 Auschwitz) en met één 

van hun twee kinderen (Robert Kats 20 augustus 1943 Westerbork – 19 november 1943 

Auschwitz) ook via Westerbork naar het oosten werd gedeporteerd. Hun andere kind (Rozette 

Kats) overleefde de oorlog in de onderduik. Zie: Eliasar, familie. Mania’s zoontje zat 
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ondergedoken en overleefde de oorlog. In Westerbork, waar ze ook in het ziekenhuis werkte, 

was zij geïnterneerd van 2 april 1943 tot 13 juli 1943, waarna ze naar Sobibor werd 

gedeporteerd en bij aankomst werd vermoord. 

Bron: brieven aan onderduikouders van haar zoontje, HCKW, RA 1095. 

 

KRUSKAL, HERBERT NOA (14 OKTOBER 1900 FRANKFURT AM MAIN - ?) 

Zionist Herbert Herbert Kruskal was van beroep koopman. Hij was met zijn gezin in 

Westerbork geïnterneerd van 17 september 1942 tot zijn transport naar Bergen Belsen op 5 

april 1944, vanwaar hij met de Palestinalijst werd uitgewisseld naar Palestina. Hij was 

getrouwd (Edda Le Gradenwitz 6 maart 1910 Berlijn) en had drie kinderen, Judith Noëmi (8 

juni 1938 Frankfurt am Main), Moshe Eli Gabe (8 april 1940 Den Haag) en Rachel Chawa 

(13 januari 1937 Frankfurt am Main). Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Herbert Kruskal, ‘Westerbork – Bergen Belsen’, Tel Aviv, 1944, en ‘Two years behind 

barbed wire. Factual report of a Dutchman describing his experience under the German 

Oppression’, Jerusalem, januari en juni 1945, NIOD, 250i, inv.nr. 509. 

 

KWIESER, FAMILIE 

 HENRI KWIESER (3 JANUARI 1903 AMSTERDAM – 30 SEPTEMBER 1944 AUSCHWITZ) 

 MARY (MIRJAM) KWIESER-COHEN (28 MEI 1908 AMSTERDAM – 6 OKTOBER 1944 

 AUSCHWITZ) 

 HETTY KWIESER (15 SEPTEMBER 1932 AMSTERDAM – 6 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

 MARGARETHA MEIJER-COHEN (8 JANUARI 1911 AMSTERDAM – 22 OKTOBER 1943 

 AUSCHWITZ) (ZUS VAN MARY) 

Henri Kwieser – kantoorbediende, leraar boekhouden en accountant – werkte al vroeg voor de 

JR in Westerbork als inspecteur van de JR-afdeling Westerbork (als medewerker controle 

afdeling en als medewerker afdeling wijkvoorzitter van de wijkvereniging), waardoor hij 

lange tijd was gesperrd. Hij kwam op 30 juli 1942 in het kamp aan. Hij liet zijn vrouw, 

medewerkster armenverzorging voor de JR, en dochter vanwege zijn ‘veilige’ positie op 20 

juni 1943 overkomen. Het gezin woonde in een klein huisje tot hun transport naar 

Theresienstadt op 25 februari 1944. De Kwiesers gingen door naar Auschwitz, waar ze allen 

omkwamen. Margeretha was een zus van Mary en verbleef van 2 september 1943 tot 19 

oktober 1943 met haar man Emanuel, kantoorbediende, (19 oktober 1908 Amsterdam –31 

maart 1944 Gemeente niet bekend) en twee kinderen (Mia 27 januari 1938 Amsterdam – 22 

oktober 1943 Auschwitz en Carla (11 februari 1940 Amsterdam – 22 oktober 1943 

Auschwitz) in Westerbork toen zij naar Auschwitz werd gedeporteerd en aldaar werd 

vermoord. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: brieven aan familie (nog) thuis, HCKW, RA 1426. 

 

LANDAUER, FAMILIE 

 KARL ELIAS LANDAUER (12 OKTOBER 1887 MÜNCHEN – 27 JANUARI 1945 BERGEN BELSEN) 

 KAROLINE LINA LANDAUER-KAHN (7 MEI 1893 GEMMINGEN - ?) 
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Het echtpaar Landauer vluchtte voor de oorlog uit Duitsland. Karl was daar werkzaam als 

psychoanalyticus en psychiater en kwam als zodanig in dienst van de JR. Samen waren zij 

geïnterneerd van 20 juni 1943 tot 15 februari 1944. Karel stierf in Bergen-Belsen, zij 

overleefde de oorlog, evenals hun drie kinderen (Eva Landauer, 9 oktober 1917 Heilbronn, 

Suse Landauer, 5 maart 1923, Joachim Paul, Landauer 21 augustus 1926). Kerkelijke 

gezindte: NI. 

Bron:, enkele brieven van Karl in het Duits aan kennissen, J. Noome? [slecht leesbaar – EM] 

NIOD, 250i, inv.nr. 885. 

 

LANGE, LEVIE DE (20 FEBRUARI 1904 AMSTERDAM- 16 DECEMBER 1974) 

Levie de Lange was arbeider (hij werkte op de markt als overkruier en bij de Vami waar hij 

flessen vulde: http://www.joodsamsterdam.nl/perslangedelevie.htm) en getrouwd met 

Henriëtte De Lange-Turfreijer (9 maart 1905 Amsterdam – 15 oktober 1942 Auschwitz). Het 

armlastige echtpaar (ze moesten meerdere malen ondersteuning bij het Burgerlijk Armbestuur 

aanvragen) had 15 kinderen, allen geboren te Amsterdam, waarvan op één na allen samen met 

hun werden moeder vergast. Zoon Israël overleed in Sobibor. De familie was geïnterneerd van 

3/5 oktober 1942 tot 12 oktober 1942, toen zij op transport naar Auschwitz gingen. Levie 

overleefde als enige de oorlog. Zijn kinderen waren: Israël (17 juni 1923 – 4 juni 1943 

Sobibor), Mina (11 december 1924), Rachel (11 december 1924), Esther (14 september 

1926), Simon (2 januari 1928), Judith (1 mei 1929), Samuel (31 augustus 1930), Naatje (27 

augustus 1932), Abraham (10 november 1933), Dora (26 januari 1935), Reina (21 maart 

1936), Greta (6 augustus 1937), Jacob (21 janauri 1939), Leendert (22 januari 1942) en Philip 

(22 januari 1942). 

Bron: Jaap Stigter, Levie de Lange’s dagboek, (Den Haag: Omniboek 1964). In 2011 opnieuw 

uitgegeven: Levie de Lange, Het verhaal van mijn leven, (Amsterdam: Van Oorschot 2011). 

In dit onderzoek is de oude uitgave gebruikt. 

 

LEEUWEN-VAN STRAATEN, CAROLINE EVA (EVELIEN) VAN (3 SEPTEMBER 1928 DEN HAAG – 28 

NOVEMBER 2008 DEN HAAG) 

Evelien van Leeuwen groeide op in een welgesteld gezin. Haar vader was eigenaar van een 

kleine bank. Met haar moeder, vader en zusje werd zij op 23 april 1943 naar Vught gestuurd, 

kort daarna naar Westerbork. Daar was zij geïnterneerd van 23 mei 1943 tot 15 februari 1944. 

Zij werd gedeporteerd naar Bergen-Belsen, en uiteindelijk met haar moeder bij Tröbitz 

bevrijd. Haar vader, zus en broer overleefden de oorlog niet. Evelien zette zich in voor de 

herinrichting van het kampterrein van voormalig kamp Westerbork in de vroege jaren 

negentig. 

Bron: Evelien van Leeuwen, Klein in memoriam, late herinneringen, (’s Gravenhage: 

Uitgeverij BZZtoH 1983). In 2012 publiceerde zij: Evelien van Leeuwen, De fatale weg. 

Verzamelde Geschriften, (Laren: Verbum 2012), waarin naast Klein in memoriam ook enkele 

andere egodocumenten zijn opgenomen. 

 

http://www.joodsamsterdam.nl/perslangedelevie.htm
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LEGET-LEZER, JETTA (03 APRIL 1918 ASSEN - ?) 

Jetta Leget-Lezer was de dochter van een koosjere slager. Op 3 oktober 1942 kwam zij in 

Westerbork aan, waar zij verbleef tot 8 februari 1944. Zij werd naar Auschwitz gedeporteerd. 

Jetta was getrouwd met Hans D. Stoppelman, chauffeur en monteur, (30 oktober 1912 

Elmshorn – 30 juni 1944 Auschwitz) die de oorlog niet overleefde. Na de oorlog huwde zij 

opnieuw. In Auschwitz en Bergen Belsen werkte Jetta als Rode Kruis zuster. Later was zij 

bevriend met Bob Cahen. 

Bron: Jetta Leget-Lezer, ‘Verhaal Netty’, 1945, diverse documenten, HCKW, DO 828, inv.nr. 

8596-01. 

 

LEVIE, FAMILIE 

 JACOB (JAAP) LEVIE (20 FEBRUARI 1895 WINSCHOTEN – 16 JULI 1943 SOBIBOR)  

 BERNARDINA (DIEN) LEVIE-DE LEVIE (24 OKTOBER 1896 AMSTERDAM – 16 JULI 1943 

 SOBIBOR) 

 JO SANDER LEVIE (8 NOVEMBER 1931 WINSCHOTEN – 16 JULI 1943 SOBIBOR) 

 SANDER DE LEVIE (31 MEI 1871 WILDERVANK – 30 APRIL 1943 SOBIBOR) 

 HENDRICA DE LEVIE-VAN RAALTE (16 JULI 1869 LEIDEN – 30 APRIL L91943 SOBIBOR) 

Jaap Levie (geen kerkelijke gezindte) was tot zijn gedwongen ontslag werkzaam als 

ambtenaar bij de Raad van Arbeid in Den Haag, Dien was huisvrouw, Jo Sander scholier. Op 

24 juli 1942 moest Jaap naar werkkamp “Stuifzand” vertrekken. Op 3 oktober 1942 werd hij 

naar Westerbork gevoerd, waar tegelijkertijd zijn vrouw en kind naartoe werden gebracht. De 

grootouders (kerkelijke gezindte: NI) werden 16 maart 1943 naar Westerbork gevoerd en op 

27 april naar Sobibor. De Levies bleven geïnterneerd tot 13 juli 1943, toen ook zij op 

transport naar Sobibor gingen, waar ze direct werden vermoord. 

Bron: ‘Brieven uit Westerbork’, aan familie, getranscribeerd door neef Sander de Leve, 

NIOD, 250i, inv.nr. 891. 

 

LEVIE- VAN PRAAG, RACHEL ZIE FELDMAN-KAN, LOTTE RUTH 

 

LEVY MUELLER, GEORGE (3 SEPTEMBER 1930 LIPPSTADT - ?) 

George Mueller, gevlucht uit Duitsland, was gedoopt (katholiek) en kwam met zusje Ursula 

(11 mei 1935 Lippstadt) vanuit Vught (10 april 1943) in Westerbork in het weeshuis terecht. 

Daar waren zij geïnterneerd van 20 november 1943 tot 15 februari 1944, waarna ze naar 

Bergen-Belsen op transport gingen. Daar zijn zij bevrijd. Na de oorlog emigreerde hij naar de 

Verenigde Staten. 

Bron: George Levy, handgeschreven verslag van net na de oorlog, NIOD, 244, inv.nr. 1528. 

In 2003 publiceerde George zijn memoires: George Levy Muller with Roslyn Z. Weedman, 

Lucy’s Hope. George’s Levy Mueller’s Memoirs of the Holocaust, (West Conshohocken, PA: 

Infinity Publishing 2003). Aangezien George’s identiteit pas laat in het onderzoek boven 

water kwam en omdat het boek niet in Nederland beschikbaar was, zijn deze memoires niet 

ingezien. Een paar jaar later werd het verhaal van hem en zijn zusje ook verteld in het 
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informatieve jeugdboek Allan Zullo and Mara Bovson, Survivors: True Stories of Children in 

the Holocaust, (New York: Scholastic paperbacks 2005). 

 

LIEMA-VAN GELDER, ROSE JUDY DE (09 JUNI 1921 DEN HAAG - ?) 

Rose de Liema-Van Gelder groeide op met een seculiere vader en een gelovige moeder, twee 

zussen en één broer. Haar vader had een kleermakerij in Den Haag. Na de HBS ging ze als 

secretaresse werken, later ook voor de JR. In december 1942 trouwde zij met Sal De Liema 

(14 februari 1914 Den Haag), bontwerker, en in de oorlog courier van de H.A.V.. Niet veel 

later doken zij en haar man onder, maar ze werden opgepakt op 5 augustus 1944, waarna ze 

11 augustus als s-geval in Westerbork terechtkwamen. Op 3 september 1944 gingen ze op 

transport naar Auschwitz; beiden overleefden de oorlog in verschillende kampen en 

emigreerden naar de Verenigde Staten. 

Bron: Rose Judy De Liema, ‘So you will remember, a mother writes to her children’, 1982, 

HCKW, DO 532, inv.nr. 6704. 

 

LIEPMAN, A.J. (ADOLPH JOHANNES) (1 JUNI 1889 DORDRECHT - ?) 

Adolph Liepman was een niet-joodse protestant uit Dordrecht, en werkte als 

vertegenwoordiger en pensionhouder. Hij was getrouwd met een joodse vrouw Johanna 

Noach Liepman (12 januari 1884 Dordrecht – 19 november 1943 Auschwitz). Zij werden 

samen geïnterneerd in Westerbork van 11 december 1942 tot 4 september 1944, toen zij naar 

Theresienstadt werden gedeporteerd samen met de gedoopte joden. Zijn vrouw werd naar 

Auschwitz doorgestuurd, Adolph werd in Theresienstadt bevrijd. Kerkelijke gezindte: NH 

(Nederlands Hervormd).  

Bron: A. J. Liepman, Westerbork en Theresiënstadt¸ (Boxtel: Henri Bogaeardts N.V. 1945). 

 

LIER, CARLA VAN (1918 AMSTERDAM - 1995) 

Na de driejarige HBS kreeg Carla van Lier in 1933 een kantoorbaan. Haar vader was 

tramconducteur. In maart 1942 trouwde Carla, in maart 1943 vertrokken zij en haar man 

samen naar Vught. Op 16 september 1943 gingen zij door naar Westerbork, vanwaar ze op 21 

september 1943 naar Auschwitz werden gedeporteerd. Carla werd bevrijd in Malchow, en 

overleefde als enige van haar familie de oorlog. 

Bron: Carla van Lier, Schroeiplekken, ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, 

Ravensbrück en Malchow, (Amsterdam: Sara 1978). 

 

LOEB, ILSE LEOPOLDINE ELLEN (ILLA) (30 JANUARI 1920 ELBERFELD, WUPPERTAL – 16 APRIL 

1980 DALLAS)  

Ellen Loeb vluchtte met haar ouders Julius Loeb (10 juli 1881 Huffelsheim – 2 november 

1943 Westerbork) en Dina (12 juli 1894), diëtiste, en haar zus Trude/Trudy Shakno (Gertrude 

12 juli 1914 Elberfeld) in 1934 uit Duitsland. Daar genoot zij een joods religieuze opvoeding. 

(Vader was tot 1932 voorzitter van de Joodse Gemeente in Wuppertal, moeder leidde de 

Israëlitische vrouwenvereniging en stichtte de Wuppertaalse Montessori kleuterschool). In 
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1939 emigreerde haar zus met haar man naar de VS, maar Ellen en haar ouders bleven in 

Nederland. Zij kwam met haar ouders in Westerbork terecht op 8 november 1942. De 

militaire papieren van Julius Loeb – hij was arts in het keizerlijk leger in WOI – redden hen 

van onmiddellijk transport. In Westerbork overleed haar al zwakke vader iets minder dan een 

jaar later aan longontsteking. Ellen werkte in het kampziekenhuis, ook al had zij geen 

ervaring. Op 25 februari ging zij met haar moeder naar Theresienstadt en van daar door naar 

Auschwitz en verschillende andere kampen. Zij en haar moeder overleefden de oorlog en 

emigreerden in 1946 naar de VS. Ellen haalde haar medische graad en werd arts. 

Bron: Roger A. Ritvo, Diane M. Plotkin, Sisters in Sorrow. Voices of Care in the Holocaust, 

(Texas: A.M. University Press 1998) 107-127, hoofdstuk zeven ‘Ellen Loeb’, Engelse 

vertaling van Duitse brief aan haar zus en zwager in New York uit 1946. In dit boek zijn ook 

(vertaalde) brieven opgenomen van Ellens ouders uit Westerbork aan vrienden in Amsterdam; 

aangezien deze onvolledig zijn en het niet duidelijk was hoe de selectie tot stand was 

gekomen, zijn deze niet opgenomen in het bronnencorpus. 

 

LOEB, FAMILIE 

 LEO LOEB (20 JANUARI 1883 DÜREN – 23 OKTOBER 1943 THERESIENSTADT) 

 META LOEB-SPIEGEL (25 SEPTEMBER 1887 GELSENKIRCHEN – 30 OKTOBER 1944 

 AUSCHWITZ) 

Leo Loeb, arts, gespecialiseerd in verloskunde en vrouwenziekten, was al ziek in Westerbork, 

waardoor zijn vrouw Meta Loeb-Spiegel veel van de correspondentie overnam. Zij verbleven 

in Westerbork van 27 november 1943 tot 4 september 1944, toen het echtpaar naar 

Theresienstadt werd gedeporteerd. Meta ging door naar Auschwitz, waar zij werd vermoord. 

Zoon Willem Leopold (27 augustus 1915) was gemengd gehuwd. Hij kwam op 3/5 oktober 

1942 in Westerbork aan, werd vrijgelaten, om opnieuw in Westerbork geïnterneerd te zijn van 

9 maart 1944 tot aan de bevrijding. Hij overleefde de oorlog. 

Bron: brieven aan familie, HCKW, RA 1012. 

 

LÖWENHARDT, WERNER (30 NOVEMBER 1919, DORTMUND-LINDENHORST - 2006 AMSTERDAM) 

In 1935 vluchtte Werner Löwenhardt naar Nederland, waar hij door familie werd opgevangen. 

Hij ging werken als grafisch ontwerper bij een lithografie- en drukkersbedrijf, waar(na) hij 

zijn tekentalent verder ontwikkelde en vooral in de reclame werk deed, onder andere voor het 

nieuwe bedrijf dat zijn inmiddels ook naar Nederland gevluchte ouders hadden opgericht. 

Vanuit werkkamp ’t Schut werd hij op 3 oktober 1942 naar Westerbork gebracht. Daar kwam 

zijn tekentalent hem van pas; hij werd officieel ‘kamptekenaar,’ en bleef in het kamp tot aan 

de bevrijding. De rest van zijn familie (uit Duitsland) werd vermoord. 

Bron: Werner Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd. Werner Löwenhardts 

familiealbum 1919-1945, (Alkmaar: René de Milliano 2004). 

 

MAGID, AVI (1928 – 2008 CAPELLE A/D IJSSEL) 
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Avi Magid groeide op in Rotterdam. Zijn vader was arts en stierf jong. Avi verbleef met zijn 

moeder van juli tot december, waarschijnlijk 1942, in Westerbork en ontsnapte met haar om 

in de onderduik de oorlog te overleven. In de oorlog bekeerde Avi zich tot het christendom. 

Na de oorlog leed hij een bewogen leven als kunstenaar en weldoener in Israël en Nederland. 

Bron: Avi Magid, Ontsnapping uit Westerbork, (Putten: Shalom Books 1998). De naam Avi 

Magid lijkt een pseudoniem te zijn, want is nergens te vinden in het archief van HCKW. Zijn 

precieze geboorte- en sterfdata waren derhalve niet te achterhalen. 

 

MAGNUS, SIMON (31 MAART 1924 HAMBURG - ?) 

Simon Magnus was een dove, licht geestelijk gehandicapte jongeman uit een orthodox joods 

gezin, dat in 1937 uit Duitsland vluchtte. Met zijn broer Leon (30 mei 1926 Hamburg) en 

grootmoeder was Simon geïnterneerd in Westerbork van 20 juni 1943 tot 5 april 1944. Zijn 

ouders (Josef Arjen Magnus 12 januari 1897 en Franziska Goldschmidt 17 september 1900) 

kwamen enkele maanden later. Daarna werd hij met zijn familie naar Theresienstadt 

gedeporteerd, waar ze werden bevrijd. 

Simon hield samen met zijn broer een dagboek bij, vooral ook om wijs te worden uit zijn 

nieuwe leefomgeving. Hij begon hiermee in Westerbork (29 augustus 1943) en schreef verder 

tot na de bevrijding in Theresienstadt. Zijn broer schreef in het klad een eerste versie, die 

Simon in het net overschreef. Af en toe illustreerde hij de tekst met tekeningen. Het is in een 

directe, kinderlijke hand geschreven.  

Bron: uitgetypt dagboek Simon Magnus, HCKW, DO 1122, inv.nr. 10642-01. 

 

MAINZ, HELMUT (15 MAART 1900 HAMBURG - ?) 

Helmut Mainz vluchtte in 1933 met zijn gezin (Lore Hermine Mainz-Bacharach, 7 mei 1909 

Berlijn, Marianne Susanne, 23 augustus 33 Hamburg en Eva Renate, 22 juli 1930 Hamburg) 

naar Nederland en bouwde een nieuw leven op; hij had zijn eigen bank. In de oorlog werkte 

hij voor de JR als adviseur Voorlichtingsdienst. Hij was in Westerbork geïnterneerd van 26 

mei 1943 tot 11 januari 1944. Toen ging hij op transport naar Bergen-Belsen en werden hij en 

zijn gezin met Palestina uitgewisseld. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Helmut Mainz, ‘Erlebnisse, 1940-1944,’ september 1944, HCKW, DO 578, inv.nr. 

6845. 

 

MANNHEIM, ROLF EDGAR (EDDY) (21 MEI 1929 BERLIJN - ?) 

In 1933 vluchtte de jonge Eddy Mannheim met zijn liberaal-joodse, linkse familie (moeder 

Betty Mannheim-Peiser, 8 september 1898 Argenau, vader arts Herbert Mannheim, 28 

december 1895 Obornick – 4 oktober 1944 Auschwitz, en broer Hans, 23 augustus 1924 

Berlijn – 18 juli 1942 Auschwitz) uit Duitsland, toen zijn vader gedreigd werd opgepakt te 

worden. In Amsterdam bouwde het gezin een nieuw leven op, al was dit niet makkelijk. 

Eddy’s vader werd in maart 1941 gearresteerd, omdat hij illegaal zijn oude beroep als huisarts 

weer uitoefende, en werd op 26 maart 1941 naar Westerbork gebracht, waar hij tot de Alte 

Insassen ging behoren. Op 16 februari 1943 werden ook Eddy en zijn moeder in Westerbork 
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geïnterneerd, en genoten dezelfde status als zijn vader. Op 4 september 1944 werd de hele 

familie naar Theresienstadt gedeporteerd. Eddy en zijn moeder overleefden de oorlog in 

Theresienstadt, zijn vader kwam om in Auschwitz. Zijn broer was al eerder in Auschwitz 

omgekomen. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Eddy Mannheim, ‘Herinneringen’, (Amsterdam: z.u. 2005); HCKW, B332 Mann, 

inv.nr. 1244. 

 

MAU 

Onbekende, mannelijke briefschrijver. 

Bron: brief van Mau aan Mir, maandag 10 mei 1943, HCKW, Do 275, inv.nr. 3591-26. 

 

MECHANICUS, PHILIP (17 APRIL 1889 AMSTERDAM – 12 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

Journalist Philip Mechanicus was afkomstig uit een geassimileerd joods milieu, en was 

gescheiden van een joodse vrouw met wie hij twee dochters had. In 1925 trouwde hij een niet-

joodse vrouw, Annie Jonkman, met wie hij één dochter, Ruth, kreeg. Ook dit huwelijk liep 

spaak, al gaf het hem wel een plek op de gemengd gehuwde lijst. Hij kwam vanuit Kamp 

Amersfoort ernstig mishandeld in Westerbork aan op 7 november 1943 en werd opgenomen 

in de ziekenbarak tot hij weer beter was. In Westerbork bleef Philip tot 15 maart 1944, toen 

hij op transport naar Bergen Belsen werd gesteld. Later werd hij doorgestuurd naar 

Auschwitz, waar hij drie dagen na aankomst werd doorgeschoten. 

In Westerbork hield de journalist een kroniekmatig dagboek bij, duidelijk bestemd voor een 

breder publiek, in een zakelijke, licht ironische stijl geschreven. Als journalist was hij een 

observeerder van mensen. Zijn brieven aan dochter Ruth en ex-vrouw Annie zijn daarentegen 

van veel persoonlijker aard. 

Bron: Philip Mechanicus, In dèpôt. Dagboek uit Westerbork, voorwoord Jacques Presser, met 

korte biografie (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep 1985; eerste uitgave 1964). 

Philip Mechanicus, ‘Ik woon, zoals je weet, drie hoog,’ brieven uit Westerbork, (Amsterdam: 

Balans, 1987). 

 

MEHLER-WHITELY, MIRJAM SUZANNE (26 SEPTEMBER 1935 AMSTERDAM - ?) 

Suzanne Mehler was vlak voor de oorlog met haar liberaal-joodse ouders uit Duitsland 

gevlucht. Moeder Margarete Emma Sara Mehler Glaserfeld (9 maar 1912 Berlijn) zorgde 

voor de kinderen. Vader Ludwig Jakob Mehler (4 mei 1907 Berlijn – 10 april 1945 Bergen 

Belsen), zionist, werd de rabbi van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam. Met haar 

ouders en broertje (Ernst Juda Meher 25 september 1938 Amsterdam) was zij geïnterneerd in 

Westerbork van 20 juni 1943 tot 11 januari 1944, toen het gezin naar Bergen-Belsen werd 

gedeporteerd. Bij Tröbitz werd zij bevrijd met haar moeder en broertje, haar vader overleed 

kort na de bevrijding. Na de oorlog emigreerden zij naar de Verenigde Staten. 

Suzanne Mehler-Whitely, Appel is forever. A Child’s Memoir, (Detroit: Wayne State 

University Press 1999). 
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MEIJER, JACOB HERMAN (8 FEBRUARI 1873 ZWIJNDRECHT – 3 MAART 1953) 

Jacob Meijer was de vertegenwoordiger van de JR in Groningen (zoals op zijn JR-kaart staat: 

‘Chef Afd. Reisverg. Verhuisvergunng. En medewerker Afd. Bijstand niet-nederl. Joden 

sedert begin J.R.’), voorheen was hij exporteur van agrarische goederen, correspondent 

moderne talen en vertaler. Op 8 december 1943 werd hij met zijn vrouw (Lea Meijer-Kisch, 

21 augustus 1869 – 19 november 1950) en dochters (Hester, 24 december 1900 Groningen – 

28 februari 1945 Midden Europa, Hanneke ,30 maart 1904 Groningen – 28 februari 1945 

Midden Europa en Sara 14 november 1913 Groningen – 28 februari 1945 Midden Europa) 

naar Westerbork gestuurd, waar hij geïnterneerd bleef tot 18 januari 1944, toen hij werd 

doorgestuurd naar Theresienstadt. Daar is hij met zijn vrouw bevrijd. 

Bron: Jacob Herman Meijer, verslag over Westerbork en dagboek uit Theresienstadt, JHM, 

Doc. 0000584. 

 

MEIJER, LEO (25 JULI 1935 ZWIJNDRECHT – 6 OKTOBER 1944 AUSCHWITZ) 

Scholier Leo Meijer groeide op in Dordrecht met zijn vader Herman Izaak Meijer (22 februari 

1908 Dordrecht) apotheker, en moeder Charlotta Meijer-Rozeboom (6 juli 1904 Groningen – 

6 oktober 1944 Auschwitz). Het gezin was geïnterneerd van 11 november 1942 tot en met 4 

september 1944, toen zij naar Theresienstadt werden gedeporteerd. Vandaar gingen zij door 

naar Auschwitz, waar moeder en zoon bij aankomst werden vermoord. Leo’s vader overleefde 

de oorlog. 

Bron: briefjes van Leo aan Sint en Piet en Neel, HCKW, DO 461, inv.nr. 5581-01 (Sint en 

Piet), 7873-01 (lieve oetiepoetie) 7873-02 (beste neel hoe gaat het met je met mij gaat het 

goed ik bedank…), 7873-03 (Lieve allen, hoe gaat het met jullie)  

In 2013 verscheen een jeugdboek gebaseerd op Leo’s verhaal: Martine Letterie, Groeten van 

Leo, een kind in kamp Westerbork, (Amsterdam: Leopold 2013). 

 

MARGARETHA MEIJER-COHEN ZIE KWIESER, FAMILIE 

 

MEIJER, SALLY (23 OKTOBER 1898 DELFT – 1983 AMSTERDAM) 

Sally Meijer was koopman in meubelen en kleding, en zat samen met vrouw Reina Meijer-

Stibbe (13 maart 1903 Amsterdam) ondergedoken tot 26 januari 1945, toen zij werden 

opgepakt en geïnterneerd in Westerbork. Daar waren zij van 5 februari 1945 tot aan de 

bevrijding. Op 30 april 1945 werden ze ontslagen. Kinderen Carla (11 januari 1928), Anita 

(30 juli 29) waren niet in het kamp. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Sally Meijer, ‘Kamp Westerbork, 17 april 1945’, HCKW, RA 1693, verscheidene 

documenten met betrekking tot familie Meijer, waaronder enkele brieven gestuurd vanuit 

Westerbork aan zijn dochters direct na de bevrijding, RA 1711. 

 

MENCO-BROMMET, FRIEDA (11 AUGUSTUS 1925 AMSTERDAM) 

Frieda Menco’s vader Joel Brommet (19 november 1896 Borger – 9 mei 1945 Midden-

Europa) was etaleur. Het seculiere gezin dook onder om in 1944 te worden opgepakt. Frieda, 
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haar vader en moeder Rebecca Brommet-Ritmeester (2 januari 1897 Amsterdam – 3 juni 1989 

Amsterdam) waren geïnterneerd in de strafbarak van 1 juli 1944 tot hun transport naar 

Auschwitz van 3 september 1944. In Westerbork ontmoette Frieda Ronnie Goldstein-Van 

Cleef met wie ze goede vrienden werd (zie Goldstein-Van Cleef, Ronnie). Frieda en haar 

moeder overleefden de oorlog, haar vader niet. 

Bron:, twee brieven van Frieda Brommet aan een vriendin uit Westerbork, één brief van 

Rebecca Brommet, net naoorlogs, aan familie over wederwaardigheden in de oorlog, HCKW, 

RA 1446. 

Ad van Liempt, Frieda – verslag van een gelijmd leven, (Hooghalen: Herinneringscentrum 

kamp Westerbork 2007). 

Interview met auteur van 28 februari 2008, transcriptie op aanvraag bij HCKW. 

 

MENDELS, JUDICA HENDRIKA IGNATIA (15 APRIL 1906 ZAANDAM – 1995 LUZERN) 

Judica Mendels werkte als labassistente van hoofdredacteur Leeuwenhoek, lid van de 

commissie der Nederlandse Academie van Wetenschappen, en als paleograaf. In Westerbork 

was zij geïnterneerd van 29 september 1943 tot en met de bevrijding. Lange tijd was zij als 

Barnevelder beschermd geweest. Door haar werk in het weeshuis en onderwijs alsook door 

haar relatie met een Duitse jood, kon zij aan de laatste transporten ontkomen. Kerkelijke 

gezindte: NI. Haar ouders (politicus Maurits Mendels 25 december 1868 Den Haag – 3 juni 

1944 Theresienstadt, en voormalig onderwijzeres Henriëtte Sara Stokvis, 2 juli 1872 Den 

Haag) moesten op 25 februari 1944 naar Theresienstadt, vanwaar alleen Henriëtte 

terugkeerde. Moeder en dochter emigreerden naar de VS. Daar was Judica werkzaam als 

professor op een universiteit. 

Bron: Judith Mendels, ‘Schetsen’ en ‘Flitsen uit Westerbork’, geschreven rond 1945/1946, en 

(waarschijnlijk van iemand anders, uit de oorlog) ‘De vrouw in het concentratiekamp’, IISG, 

Archief Mendels-Stokvis, inv.nr. 126, brieven uit Westerbork aan vrienden, inv.nr. 195, brief 

naar Theresienstadt (naar moeder), inv.nr. 196, brieven uit Westerbork aan vrienden, inv.nr. 

198. 

Ed van Thijn, Judy/Judica, (Amsterdam: Atlas Contact 2006). 

 

MONTEZINOS, SALOMON LEVY (SALLY) (DEN HAAG 6 MEI 1924 - 30 NOVEMBER 1943 

DOROHUCZA) 

Sally Montezinos woonde in het Leids Weeshuis en kwam samen met de andere 

weeskinderen op 18 maart 1943 naar Westerbork. Daar was hij geïnterneerd tot 4 mei 1943, 

toen de hele groep op transport ging naar Sobibor. Sally werd tewerkgesteld in Dorohucza, 

waar hij uiteindelijk stierf. 

Bron:, brieven en briefkaarten van kinderen uit het Joods weeshuis te Leiden aan de familie 

Stoffels, 23 maart 1943 - 9 september 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 892. 

 

MOOLHUIZEN-PELLE, JOHANNA CHRISTINA (ANNIE) (10 AUGUSTUS 1940 BUSSUM - ?) 
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Annie Pelle was nog maar een kleuter toen zij naar Westerbork werd gestuurd. Ze groeide op 

in een weinig bemiddeld gezin. Op 8 augustus 1944 kwam zij in Westerbork aan om op 1 

september weer te worden vrijgelaten. Haar vader was niet-joods, waardoor zij en haar 

moeder Sara Pelle-Krant (10 december 1901) en haar zusje Betje (13 juli 1944) voortijdig uit 

het kamp werden ontslagen. Haar joodse familie werd op 3 september op transport naar 

Auschwitz gesteld en keerde niet terug. 

Bron: Annie Moolhuizen-Pelle, ‘In de deuropening’, Hilversum, 1999, HCKW, RA 766. 

 

NATHAN-COHN, AUGUSTE (26 JUNI 1901 GELSENKIRCHEN - ?) 

Naaister Auguste Nathan Cohn vluchtte voor de oorlog vanuit Duitsland naar Spanje, maar 

toen daar de burgeroorlog uitbrak vluchtte ze naar Nederland. Haar man Paul Nathan (28 

februari 1896 Viersen – 17 september 1943 Auschwitz) werd in november 1942 opgepakt, en 

kwam op 11 november in Westerbork. Zijzelf kwam op 28 februari 1943 in het kamp terecht, 

waar zij en haar familie nog zeven maanden konden blijven. Op 14 september 1943 gingen zij 

op transport naar Auschwitz, alleen haar oudste zoon (Kurt Nathan 16 december 1925 

Düsseldorf – bevrijd in Westerbork, waar hij al vanaf 11 november 1942 verbleef) bleef 

achter, omdat hij ziek was. Haar man en andere zoon (Herbert Nathan 3 december 1929 

Düsseldorf – 17 september 1943 Auschwitz) kwamen om in Auschwitz, Auguste overleefde 

de oorlog. 

Bron: Sustl Nathan-Cohn, ‘1935-1945’, ‘Roermond, 7 januari, 1946’, HCKW, DO 23, inv.nr. 

3365. 

 

OESTREICHER, FELIX HERMAN (19 MEI 1894 KARLSBAD – 9 JUNI 1945 TRÖBITZ) 

Arts Felix Oestreicher vluchtte met zijn Nederlandse vrouw Gerda Margarethe Oestreicher-

Laqueur (9 januari 1906 Heidelberg – 31 mei 1945 Tröbitz) en twee dochters (Anna Beate, 8 

oktober 1934 Karlsbad en Maria Ernistine Ida, 27 februari 1936 Karlsbad) in 1938 naar 

Nederland. Het gezin was geïnterneerd in Westerbork van 4 november 1943 tot 15 maart 

1944, toen zij werden doorgestuurd naar Bergen Belsen. In Westerbork was Felix werkzaam 

als arts, net als in Amsterdam in de Hollandsche Schouwburg. 

Felix begon zijn dagboek op de dag van hun aanhouding, 1 november 1943, en eindigde zijn 

aantekeningen enkele weken voor zijn dood op 9 juni 1945, vlak na hun bevrijding in Tröbitz. 

De aantekeningen waren kort en zakelijk van aard. Het dagboek hield hij bij in een 

voorgeprinte agenda.  

Bron: Felix Hermann Oestreicher, (herausgegeben von Maria Goudsblom-Oestreicher und 

Erhard Ro Wiehn), Ein jüdischer Artzt-Kalender. Durch Westerbork und Bergen-Belsen nach 

Tröbitz Konzentrationslager-Tagebuch 1943-1945, (Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 2000). 

 

OOSTEN-JAKOBS, JO(HANNA) VAN ZIE STERN, FAMILIE  

 

OTTENSTEIN, HANS SIMON (14 APRIL 1902 NÜRNBERG – DECEMBER 1986 NEW YORK) 
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Hans Ottenstein was jurist en koopman. In de jaren dertig vluchtte hij naar Nederland waar hij 

in Den Haag, later Hilversum kwam te wonen. Ook zijn ouders Julius Ottenstein (26 april 

1874 Furth – 3 juni 1943 Groningen en Karoline Marie Forchheimer 25 april 1880 Nürnberg) 

kwamen naar Nederland. Hans was geïnterneerd in Westerbork van 29 januari 1942 tot en met 

de bevrijding. Zijn ouders kwamen 8 november 1942 in het kamp, waar zijn vader stierf. Zijn 

moeder ging 18 januari 1944 naar Theresienstadt en overleefde daar de oorlog. Hans trouwde 

in Westerbork met de gescheiden Hildegard Ottenstein-Sachs (17 oktober 1914 Breslau). 

Hans werd leider van de Antragstelle en daarmee één van de meeste invloedrijke mensen in 

Westerbork. Na de oorlog stelde hij een persoonlijke verslag op voor het RIOD over 

Westerbork, waarvoor hij als wetenschappelijk medewerker was aangesteld. Kerkelijke 

gezindte: NI. 

Bron:Hans Ottenstein, ‘Lager Westerbork, een persoonlijk verslag’, rond 1950, NIOD, 250i, 

inv.nr. 510. 

 

PRAAG, CHARLOTTE VAN ZIE VAN CLEEF-VAN PRAAG, FAMILIE 

 

PENHA-BLITS, MIRJAM (5 JUNI 1916, AMSTERDAM - 2004) 

De jonge Amsterdamse Mirjam Blits werd op 25 februari 1943 opgepakt samen met haar man 

Eddy (Elias Penha 24 januari 1912 Amsterdam – 13 maart 1943 Sobibor). Op 6 maart 1943 

kwamen zij in Westerbork en op 10 maart 1943 volgde het transport naar Sobibor. Alleen 

Mirjam keerde terug.  

Bron: Mirjam Blits, Auschwitz 13917, hoe ik de Duitse concentratiekampen overleefde, 

(Amsterdam/Brussel: Elsevier 1961; oorspronkelijk 1945). Heruitgave 2012, Just Publishers 

onder de titel Auschwitz 13917. 

 

PHILIPS, SUSANNA (SUZE) (25 JUNI 1926 AMSTERDAM – 9 JULI 1943 SOBIBOR) 

Suze Philips kwam met vader Jacob Philips (8 augustus 1900 Amsterdam – 9 juli 1943 

Sobibor) winkelbediende en expeditieknecht, en moeder Betsy Philips Sealtiel (20 oktober 

1903 Amsterdam – 9 juli 1903 Sobibor) huisvrouw, en zusjes Beppie (26 augustus 1938 

Hilversum – 9 juli 1943 Sobibor) en Jeanette (20 juli 1928 Amsterdam – 9 juli 1943 Sobibor) 

naar Westerbork, waar ze van 30 maart tot 6 juli 1943 was geïnterneerd. Haar broer Meijer 

(15 augustus 1922 Amsterdam – 30 november 1943 Dorohusk) ging naar Vught en later door 

Westerbork naar Sobibor. In Sobibor werd de hele familie Philips bij aankomst vermoord. 

Bron: twee briefkaartjes aan vriendin Ali van de Rijst, HCKW, DO 95, inv.nr. 48-3. 

 

POLAK, SOPHIA (FIA) (21 MEI 1929 AMSTERDAM – ?) 

Sophia Polaks vader Isaac (30 januari 1900 Amsterdam – 15 oktober 1944 Kdo Glewitz) had 

een kleermakerij in Amsterdam. Op 24 maart 1944 werd Sophia in Westerbork geïnterneerd 

samen met haar vader en moeder Catharina Lisser (28 december 1900 Amsterdam - ). Haar 

zus Margaretha (27 mei 1927 Amsterdam – 7 februari 1946 Bussum) kwam op 9 juni 1944 in 

Westerbork en werd op 31- juli 1944 naar Bergen Belsen gedeporteerd. Sophia ging met haar 
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ouders op 5 april op transport naar Auschwitz. Zij, haar moeder en zus overleefden de oorlog, 

al stierf haar zus al in 1946. 

Bron: Fia Polak, Oorlogsverslag van een 16-jarig joods meisje, (Amsterdam: Kolenoe 1995). 

Oorspronkelijk in Opzij verschenen in 1981; gebaseerd op dagboeken en in 1946 gemaakte 

aantekeningen. 

 

POLAK, JAAP (31 DECEMBER 1912, AMSTERDAM – ?) 

Jaap Polak groeide op in een zionistisch, joods-orthodox gezin. Hij was belastingadviseur op 

kantoor bij zijn vader en getrouwd, al was het huwelijk feitelijk al voorbij voordat hij in 

Westerbork werd geïnterneerd. Bij de JHBS was hij hoofdadministrateur en assistent 

accountant bij het Joodsch Weekblad in 1941, ook was hij de hoofdadministrateur op de 

Joodse scholen (JR-kaart). Vanwege de oorlog bleven hij en Manja (Pribludni 15 januari 1919 

Uman - 1995 ) nog bij elkaar. (Zij was gesperrd wegens haar functie bij de weermacht). In 

Westerbork leerde hij Ina Soep (zie Soep, Catharina) kennen met wie hij een relatie aanging. 

Lange tijd was Jaap werkzaam op de school. Hij was geïnterneerd van 20 juni 1943 tot 15 

februari 1944, toen hij op transport ging naar Bergen-Belsen. Hij werd bij Tröbitz bevrijd. Na 

de oorlog scheidde hij van zijn eerste vrouw, trouwde Ina en emigreerde naar de Verenigde 

Staten waar hij een gezin stichtte. Jaap was de broer van Lies Polak (zie Auerbach-Polak, 

Elisabeth). Kerkelijke gezindte: Israëlitisch. 

Bron: Jaap Polak en Ina Soep, Ariane Zwiers (bezorging en vertaling), Tussen de barakken, 

liefdesbrieven in Westerbork en Bergen-Belsen, (Laren, Verbum 2006), brieven geschreven 

aan elkaar in de kampen, met herinneringen en commentaar, eerder verscheen een selectie in 

het Engels, (Scarsdale 2000). 

 

ROOD, COENRAAD (12 AUGUSTUS 1917 AMSTERDAM – 1 OKTOBER 2011 WHITE 

OAK/SPRINGHILL, TEXAS VS) 

Coen Rood was een Amsterdamse kleermaker en kwam op 3 oktober uit werkkamp Conrad in 

Westerbork terecht. Daar verbleef hij tot zijn transport naar Auschwitz op 2 november 1942. 

Coen verliet de trein bij Kosel en doorliep verschillende kampen, zoals Gleiwitz, Mauthausen, 

Flossenburg, Natzweiler, en werd uiteindelijk in Zuid-Beieren bevrijd. Zijn vrouw Elisabeth 

Kooperberg overleefde de oorlog in de onderduik; het echtpaar emigreerde naar de Verenigde 

Staten. 

Bron: Coenraad Rood, ‘Westerbork’, in: Jacques Presser, Nacht der Girondijnen, 

(Amsterdam: J.M. Meulenhoff 1965), 83-127, hoofdstuk uit een groter verslag: HCKW, DO 

312, inv.nr. 3777.  

Zijn net naoorlogse memoires werden ten slotte gepubliceerd: Coenraad Rood, Onze dagen: 

herinneringen aan de Jodenvervolging, (Amsterdam: Boom 2011). Aangezien dit na boek 

2010 is gepubliceerd, is deze versie niet in het onderzoek meegenomen. 

 

ROSEBOOM, ALEXANDER (12 OKTOBER 1926 AMSTERDAM – 3 MAART 1998 AMSTERDAM) 
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Alexander Roseboom zat op de HBS, zijn vader had een eigen zaak, een groothandel in jute. 

In de oorlog werd Alexander loopjongen bij de JR (‘geldelijk beheer JR’ aldus zijn JR-kaart). 

Ook vader Abraham Roseboom (14 juni 1898 Groningen – 1 december 1947) werkte voor de 

JR als chef schoonmaakdienst in de schoolgebouwen. Moeder Karolien Roseboom-Koekoek 

(31 juli 1900 Groningen) was vrijwillig armenbezoekster (net als Abraham), en gesperrd op 

haar mans functie. Het gezin was in Westerbork geïnterneerd van 29 september 1943 tot 15 

februari 1944, toen zij op transport naar Bergen-Belsen werden gesteld. Met het 

uitwisselingstransport van 21 januari 1945 vertrokken zij naar Zwitserland. Op 10 juli 1945 

vertrok de familie uit Algiers naar Nederland. Kerkelijke gezindte NI.  

Bron: Alexander Roseboom, ‘Jood’, 15 januari 1989, HCKW, DO 488, inv.nr. 6469. 

 

MOUWES-ROOZENDAAL, GRETHA (27 NOVEMBER 1914 AMSTERDAM)  

Gretha Mouwes-Roozendaal was in Westerbork geïnterneerd (vanuit de onderduik opgepakt) 

van 17 november 1943 tot 3 maart 1944. Haar man Henri Jacques Mouwes (26 maart 1911 

Amsterdam –10 augustus 1942 Auschwitz) was al eerder gedeporteerd. Hun kind Juliette 

Seline was ondergedoken. Gretha ging op transport naar Auschwitz en overleefde de oorlog. 

Bron: memoires 1989, HCKW, SRA 1835. 

 

SIMCHA RABBIE-ACOHEN ZIE ACOHEN, FAMILIE 

 

SALOMONSON, LION (7 JULI 1930 OSNABRÜCK – 21 MEI 1943 SOBIBOR) 

Lion Salomonson, zijn ouders Friedrich Salomonson (Nordhorn 16 december 1897 - Sobibor 

21 mei 1943) zijn moeder Esther Philips (Winterswijk 25 maart 1895 - Sobibor 21 mei 1943) 

en zijn zusje Hanni Bertel (Nordhorn 29 februari 1932 - Sobibor 21 mei 1943) waren voor de 

oorlog uit Duitsland gevlucht. De twee kinderen woonden bij hun oom en tante De Bruin aan 

de Voorstraat in Hardenberg. Oom Rudolf was drukker en uitgever. Lion kwam op 4 oktober 

1942 in Westerbork aan en vertrok op 18 mei 1943 met zijn oom en tante en familie uit 

Westerbork naar Sobibor, waar hij bij aankomst werd vermoord. 

Bron: brief van Lion Salomonson aan Sipke Sipkema van 23 oktober 1942, HCKW, DO 474, 

inv.nr. 5716-1. 

 

SAMSON, MAX ZIE STERN, FAMILIE 

 

SAMSON, SIEGFRIED (SIGI) (1 OKTOBER 1926 LEIPZIG - ?) 

Siegfried Samson vluchtte in de zomer van 1938 met zijn ouders en broer (Manfred Samson, 

2 december 1923 Leipzig, trouwde in Westerbork) uit Duitsland. Het gezin verbleef in 

verschillende vluchtelingenkampen. Vanaf 22 juni 1940 waren zij in Westerbork 

geïnterneerd, en zodoende Alte Insassen. In het kamp werd zusje Marion Mirjam geboren, 

maar overleed ook snel (22 januari 1943 – 31 januari 1943). Met ouders Josef Samson, 

koopman in textiel (20 juni 1899 Lodz), en moeder Zerline Samson-Hölzer (28 maart 1902 
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Leipzig) bleef Siegfried in Westerbork tot aan de bevrijding. Siegfried was zeer actief in de 

Schülerkreis. Na de oorlog emigreerde het gezin naar Haifa Israël. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: begeleidende brief bij de Schülerkreischronik, 2000, die Siegfried aan het HCKW 

schonk, HCKW, SRA 1526. 

 

SANTCROSS, JACK (27 DECEMBER 1934 AMSTERDAM - ?) 

Vader Jacques (18 november 1911 Amsterdam) was diamantslijper, moeder Marion 

Santcross-Abas (18 januari 1907 Amsterdam) werkte bij de administratie van de Bijenkorf, zij 

was gesperrd wegens haar echtgenoot. Jacques Santcross werkte voor de JR als electricien 

NIZ, en was daardoor gesperrd. Jack en zijn ouders waren in Westerbork geïnterneerd van 17 

april 1943 tot hun transport van 11 januari 1944 naar Bergen Belsen. Het gezin werd bij 

Tröbitz bevrijd, op 23 april 1945 en emigreerde naar Engeland. Jack studeerde Nederlands en 

vertaalde onder andere Abel Herzbergs dagboek uit Bergen Belsen Tweestromenland in het 

Engels. Kerkelijke gezindte: PI. 

Bron: Jack Santcross, brief aan HCKW van 22 november 1990, waarin hij op vragen ingaat, 

HCKW, DO 566, inv.nr. 6746. 

 

SCHELVIS, JULES (7 JANUARI 1921 AMSTERDAM) 

Jules Schelvis kwam uit een arm milieu en was werkzaam in een drukkerij als typograaf. 

Samen met zijn vrouw Rachel Borzykowski (2 maart 1923 Amsterdam – 4 juni 1943 Sobibor) 

en schoonfamilie kwam hij in Westerbork aan op 26 mei 1943. Daar verbleef hij minder dan 

een week, tot zijn deportatie van 1 juni 1943 naar Sobibor. Zijn vrouw en haar familie werd 

direct vermoord, Jules werd tewerkgesteld. Als enige van zijn familie overleefde hij de 

oorlog. Na zijn pensionering ging hij zich verdiepen in zijn en zijn familie’s 

kampgeschiedenis, in het bijzonder van vernietigingskamp Sobibor, waarover hij een 

standaardwerk schreef en waarvoor hij in 2008 een eredoctoraat kreeg van de UvA. 

Bron: Jules Schelvis, Binnen de Poorten: een authentiek relaas van twee jaar Duitse 

concentratiekampen 1943-1945, (Bussum: De Haan 1982). 

Jules Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 1994). 

 

SCHLESINGER, KURT (17 DECEMBER 1902 SCHMALKALDEN – 1964 VS) 

Kurt Schlesinger was werktuigkundige en koopman en vluchtte met zijn vrouw Thea Francis 

Klein (3 januari 1913 Nürnberg) in 1939 naar Nederland. Samen met zijn vrouw was hij 

geïnterneerd in Westerbork van 27 februari 1940 tot aan de bevrijding. Als Erste Dienstleiter 

bekleedde hij de hoogste mogelijke positie in de organisatie en had daarmee zowel invloed op 

wie er op de transportlijsten kwam te staan als andere interne zaken. Op 18 juli 1945 werd de 

familie Schlesinger ontslagen uit Westerbork. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Kurt Schlesinger, ‘Gegensaetze zwischen deutschsprachlichen und hollaendischen 

Juden’ en ‘‘Persoenlicher Bericht ueber die Organisation des Lagers Westerbork und die 

Gesichtspunkte, aus denen sie entstanden ist’, gedateerd 15 juni 1946, NIOD, 250i, inv.nr. 

511. 
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SCHLIESSER, HERMAN (30 MAART 1907 OOSTENRIJK – 10 APRIL 1979 AMSTERDAM ) 

Herman Schliesser kwam met zijn vrouw Margarete Neumann (20 juli 1904 Berlijn) en kind 

(Karl Michael 28 juni 1938 Berlijn) uit Berlijn, waar hij werkzaam was als klerk in een 

fabriek (modetekenaar, aldus zijn JR-kaart). In 1939 vluchtte het gezin naar Nederland. Via 

verschillende vluchtelingenkampen kwamen zij op 27 februari 1940 in Westerbork terecht 

waar zij bleven tot aan de bevrijding. Als Alte Insasse was Herman onder meer werkzaam als 

verbindingsman tussen Gemmeker en het kamp en als Oberleiter van de Gesamtindustrie. 

Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Herman Schliesser, ‘Fuenf Jahre Westerbork’, 1957, getuigenis opgenomen door de 

Wiener Library, Londen, HCKW, RA 1103. 

 

SCHRIJVER-JACOBS, FLORA/ VAN PRAAG-JACOBS FLORA (14 JUNI 1923 NIJMEGEN)  

Flora Schrijvers vader was beroepsmilitair en had een stoffenzaak. Zij was geïnterneerd van 

30 maart 1943 tot 7 september 1943. Op 30 april 1943 trouwde Flora met Emanuel Van Praag 

(16 oktober 1906 München-Gladbach – 1945 Midden Europa), handelaar in machinerieën. Ze 

ging op transport naar Auschwitz, waar ze als accordeoniste een plekje in het kamporkest 

kreeg. Na de oorlog trouwde ze opnieuw.  

Bron: Mirjam Verheijen (Flora Schrijver), Het meisje met de accordeon. De overleving van 

Flora Schrijver in Auschwitz-Birkenau en Bergen-Belsen, (Utrecht: Scheffers 1994). 

  

SCHROOT, WILLEM (14 MEI 1933 AMSTERDAM - ?) 

Vader Marcus (3 juli 1891 Amsterdam) werkte bij het stadhuis, moeder (Johanna Polak 14 

november 1897 Hoorn) was voor haar huwelijk coupeuse. Het protestantse gezin met drie 

zoons was geïnterneerd van 20 mei 1943 tot 4 september 1944, toen ze met de gedoopte joden 

naar Theresienstadt werden gevoerd, waar ze werden bevrijd. Willem Schroots broers waren 

Henri Thierry (18 oktober 1929 Amsterdam) en Philip Max (12 maart 1931 Amsterdam). (Zie 

ook Schroot-Polak, Johanna.) 

Bron: Willem Schroot, herinneringen, 1993, HCKW, Do 1120, inv.nr. 10043-05. 

 

SCHROOT POLAK, JOHANNA (14 NOVEMBER 1897 HOORN - ?) 

De gedoopte Johanna Schroot-Polak was voor de oorlog coupeuse, getrouwd met Marcus (3 

juli 1891 Amsterdam) en had drie zoons (zie Schroot, Willem). Haar man werkte op het 

stadhuis voor zijn ontslag. Met haar gezin was Johanna in Westerbork geïnterneerd van 20 

mei 1943 tot 4 september 1944. Met de groep gedoopte joden werd het gezin naar 

Theresienstadt gevoerd, waar ze werden bevrijd. 

Bron: Johanna Schroot-Polak, ‘Mijn herinneringen aan Westerbork en Theresienstadt’, 1977, 

HCKW, DO 1120, inv.nr. 10043-01. 

Johanna Schroot-Polak, ‘Levensbeschrijving van Johanna Schroot-Polak vanaf haar geboorte 

tot 22 juni 1988, opgedragen aan Jolien, mijn kleindochter’, HCKW, DO 1120, inv.nr. 10043-

02. 



481 
 

 

SCHÜLERKREISCHRONIK (MEERDERE AUTEURS) 

Door de leden van de Schülerkreis werd van iedere bijeenkomst een zogenaamd Protokol 

gemaakt. Al deze Protokolle werden samen gebundeld in de Chronik. Fritz Buchhalter schreef 

direct na de oorlog een epiloog. Sigi Samson voorzag de Chronik van voetnoten, toen hij deze 

in 2004 naar het HCKW opstuurde. 

Bron: Schülerkreischronik, 1940-1946, HCKW, RA 1526. 

 

SCHWARZ, MANFRED (FRED) (31 OKTOBER 1923 WENEN – 5 JANUARI 2012 BADHOEVEDORP) 

Fred Schwarz groeide op in Wenen in een liberaal-joods gezin uit de hogere middenklasse. In 

1938 vluchtte Fred naar Nederland, zijn broer achterna. De toen vijftienjarige werd 

ondergebracht in verschillende vluchtelingentehuizen (voor jongeren), waaronder het 

Dommelshuis in Eindhoven. Vanaf (27 maart 1940 volgens de registratiekaart) 5 juli 1940 

werd hij met zijn broer Fritz (5 november 1920 Wenen) in Westerbork geïnterneerd, waar hij 

als Alte Insasse verbleef tot zijn transport naar Theresienstadt op 4 september 1944. Vandaar 

ging Fred door naar Auschwitz en werd na verschillende werkkampen bevrijd. Ook zijn broer 

overleefde de oorlog. De relatie die hij in Westerbork kreeg met Barnevelder Klara Aleida 

van Leeven (Carry) (24 januari 1923 Weert), resulteerde na de oorlog in een huwelijk. 

Bron: Fred Schwarz, Treinen op dood spoor, (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 1995).  

Fred Schwarz, Züge auf falschem Gleis, (Wien: Verlag der Apfel 1996), vertaling van Treinen 

op dood spoor. 

Interview met Fred Schwarz op 3 maart 2008, transcriptie op aanvraag. 

 

SIEGEL, PAUL W.J. (28 JANUARI 1924 DÜSSELDORF) 

In 1933 vluchtte Paul Siegel uit Düsseldorf, waar zijn religieuze familie een poelierwinkel 

had. In Oosterbeek en Arnhem bouwden de Siegels een nieuw bestaan op, al werd dat 

economisch steeds moeilijker naarmate de oorlog dichterbij kwam. Paul kwam in aanraking 

met het zionisme en kreeg een plek bij de Deventer vereniging voor Palestina-pioniers. Na 

een oproep voor een werkkamp dook hij onder, tot hij werd opgepakt en in eerste instantie als 

strafgeval op 26 november 1942 in Westerbork terechtkwam. De Palestina-pioniers hielden 

hem overeind. Met hulp van de Westerweelgroep ontsnapte hij op 1 februari 1944. Hij 

ontvluchtte Nederland om via allerlei omzwervingen in Palestina aan te komen. 

Bron: Paul Siegel, Dafna Hoexter (vertaler), Locomotieven trekken wagons, 1933-1945, 

(Westerfoort: Van Gruting 2000; uit het Ivriet, Shaul Sagiv 1997). 

 

SILTEN, GABRIELE (S.) (30 MEI 1933 BERLIJN - ?) 

Gabriele Silten groeide op in een geassimileerde familie. Haar vader Fritz Israel (16 februari 

1904 Berlijn - 1980) was apotheker. Moeder Ilse Teppich (23 februari 1909 Berlijn – februari 

1977) zorgde voor het gezin. In 1938 vluchtten zij naar Amsterdam waar Gabriele naar school 

ging tot ook in Nederland de oorlog uitbrak. Haar moeder stond geregistreerd als bontwerker 

en zodoende was de familie voor een tijd gesperrd tot ook zij werden opgeroepen voor 
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Westerbork op 20 juni 1943. In Westerbork verbleef Gabriele met haar ouders tot hun 

transport naar Theresienstadt van 18 januari 1944. Daar overleefde de familie de oorlog. In 

1959 emigreerde Gabriele naar de Verenigde Staten waar zij hoogleraar vreemde talen aan 

Pasadena City College werd. 

Bron: Gabriele Silten, Between Two Worlds. Autobiography of a Child Survivor of the 

Holocaust, (Santa Barbara: Fithian Press 1995). 

 

SIMMEREN, BERNHARD (31 AUGUSTUS 1897 GRONINGEN – 21 SEPTEMBER 1979 EELDE) 

Bernhard Simmeren was koopman, getrouwd met Grietje Simmeren-Polak (17 januari 1896 

Den Haag – 19 oktober 1942 Auschwitz) en had drie kinderen: Benjamin (14 augustus 1923 

Groningen – 7 augustus 1944 Blechhammer), Betty (6 oktober 1927 Groningen – 19 oktober 

1942 Auschwitz), en Ephraim (15 maart 1921 Groningen – 9 augustus 1944 Blechhammer). 

Bernhard kwam met zijn gezin op 3/5 oktober in Westerbork aan vanuit de werkkampen en 

werd op 16 oktober op transport gesteld richting Auschwitz. Bij Cosel werd hij gedwongen uit 

te stappen; zijn familie ging door naar Auschwitz en werd bij aankomst vermoord, op zoon 

Ephraim na die in 1944 stierf. Bernhard ging naar Sakrau en doorliep verschillende 

werkkampen tot hij in Flossenburg werd bevrijd.  

Bron: verslag van B. Simmeren, net naoorlogs, NIOD, 250d, inv.nr. 841. 

 

SKIZZE ÜBER MEINEN BISHERIGEN AUFENTHALT IN WESTERBORK (ANONIEM) 

De gedoopte Duits-joodse vrouw was waarschijnlijk al vroeg – wellicht ook in het 

vluchtelingenkamp – in Westerbork geïnterneerd toen zij haar verslag rond eind 1942 schreef. 

Bron: ‘Skizze über meinen bisherigen Aufenthalt in Westerbork’, NIOD, 250i, inv.nr. 494. 

 

SOEP, CATHARINA (INA) (3 JANUARI 1923 AMSTERDAM - ?) 

Ina Soep groeide op in een welgestelde, joods-orthodoxe familie. Haar vader Abraham (17 

april 1892 Amsterdam) was diamantair en had later een belangrijke functie bij de JR. Ze 

volgde les aan een Montessori-school en bracht in 1939 een tijd door in Engeland om Engels 

te leren spreken. Na haar examen begon ze aan een secretaresse-opleiding. Haar vriendje Rudi 

Acohen werd opgepakt, maar pas na de oorlog leerde Ina wat er van hem was geworden. In 

mei 1942 verbleef de familie vijf weken in de Joodsche Schouwburg, maar werd weer 

vrijgelaten nadat één van de voorzitters van de JR persoonlijk voor hen had ingestaan. Op 30 

mei 1943 werd de familie alsnog opgepakt en kwam Ina met haar vader en moeder Tonie 

Frederika Kaufmann (8 december 1895 Amsterdam) als één van de laatsten in Westerbork, 

waar ze tot haar deportatie naar Bergen-Belsen op 19 mei 1944 verbleef. In Westerbork leerde 

ze Jaap Polak (Zie Polak, Jaap) kennen, een tien jaar oudere getrouwde man met wie ze een 

relatie kreeg. In de laatste dagen van de oorlog vertrok Ina vanuit Bergen Belsen op transport, 

maar werd niet ver van het kamp al spoedig bevrijd. In 1946 trouwde ze met een inmiddels 

gescheiden Jaap en samen bouwden ze een nieuw leven op in de Verenigde Staten. Eén broer 

Benjamin (2 maart 1919 Amsterdam – 30 augustus 1941 Mauthausen) overleefde de oorlog 

niet. Zus Jozette Soep (13 augustus 1924 Amsterdam) overleefde de oorlog wel. 
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Bron: Jaap Polak en Ina Soep, Ariane Zwiers (bezorging en vertaling) Tussen de barakken, 

liefdesbrieven in Westerbork en Bergen-Belsen, met herinneringen en commentaar, (Laren: 

Verbum 2006; eerder verscheen een selectie in het Engels, Scarsdale 2000). 

 

SPANJAARD, BARRY ALFRED (16 AUGUSTUS 1929 VS – MAART 1998 VS ) 

Barry Spanjaard was geboren in de Verenigde Staten maar groeide op in Nederland. Met zijn 

ouders Alfred Bernard (28 juli 1903 Amsterdam), makelaar in oude en moderne kunst, en 

Abigaël Rozeboom (30 november 1901 Amsterdam) was Barry in Westerbork geïnterneerd 

van 8 april 1943 tot en met 1 februari 1944, toen zij naar Bergen Belsen werd gevoerd. 

Uiteindelijk werd het gezin uitgewisseld op basis van Barry’s Amerikaanse paspoort. Ze 

gingen op transport naar St. Gallen op 21 januari 1945. Barry’s vader overleed uitgeput op 10 

februari 1945, Barry en zijn moeder gingen naar de Verenigde Staten. Kerkelijke gezindte: 

NI. 

Bron: Barry Spanjaard, Don’t fence me in! An American Teenager in the Holocaust, (Los 

Angeles: B & B Publishers 1981; oorspronkelijk geschreven ca. 1946). 

 

SPIER, HARRY (7 JUNI 1925 DEN HAAG – 7 MEI 1943 SOBIBOR) 

Harry Spier woonde in het Leids Weeshuis en kwam samen met de andere weeskinderen op 

18 maart 1943 naar Westerbork. Daar was hij geïnterneerd tot 4 mei 1943, toen de hele groep 

op transport ging naar Sobibor, waar hij bij aankomst werd vermoord. 

Bron: brieven en briefkaarten van kinderen uit het Joods weeshuis te Leiden aan de familie 

Stoffels, 23 maart 1943 - 9 september 1943, NIOD, 250i, inv.nr. 892. 

 

STAHL, ARTHUR (ABRAHAM) (10 JUNI 1933 DEN HAAG - ?) 

Abraham (Op zijn JR-kaart staat ‘Arthur’) Stahl kwam in december 1942 met zijn moeder 

Jacket Stahl-Dachs (24 mei 1912 Lemberg), broertje Jozef Israël (6 oktober 1940 Den Haag) 

en zusje Charlotte (6 april 1935 Den Haag) naar Westerbork. Zijn vader Ignacz (31 maart 

1911 Maramarossziget – 31 december 1942 Auschwitz), melkboer, was op 17 september 

1942 (andere gegevens noemen een datum van 11 februari 1942, maar dit lijkt mij onjuist) in 

het kamp gekomen en werd op 18 september 1942 naar Auschwitz gedeporteerd. Op de 

Community Joods Monument staat te lezen (opmerking van Aline Pennewaard: 

http://www.communityjoodsmonument.nl/person/217424/nl) dat het hele gezin was 

gearresteerd geweest bij een speciale razzia van joden van Roemeense en Hongaarse afkomst. 

De rest van de familie mocht thuisblijven, omdat het jongste zoontje erg ziek was en een 

dokter hiervoor een attest afgaf. Abraham schrijft zelf dat de Weinreb-Sperre die zijn vader 

voor veel geld had gekocht, hen voor lange tijd van transport bewaarde; de familie kreeg een 

blauw stempel op hun registratiekaart. Dit mocht zijn vader echter niet baten. Volgens de 

Community Joods Monument kregen Abraham, zijn moeder en broertje en zusje vervolgens 

papieren uit Zwitserland waaruit bleek dat ze de Roemeense nationaliteit hadden (die ze 

overigens niet echt bezaten, want het gezin was statenloos). Op grond van deze papieren 

mochten zij in Westerbork blijven tot aan hun transport op 5 april 1944 naar Ravensbrück. 

http://www.communityjoodsmonument.nl/person/217424/nl
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Vandaar ging het gezin door naar Bergen Belsen, waar ze werden bevrijd. Na de oorlog 

emigreerde Abraham naar Israël, waar hij het onderwijs in ging. 

Bron: Abraham Stahl, ‘Als kind in Westerbork’, 1989, en brief aan Hans Colpa van het 

HCKW, 23 januari 1990, HCKW, DO 565, inv.nr. 6745, gezamenlijk één document. 

 

STERN, FAMILIE 

 JENNY STERN (5 MEI 1926 ASSEN - ?) 

 LENY LOUISE STERN (12 NOVEMBER 1935 ASSEN – 23 APRIL 1943 SOBIBOR) 

 ABRAHAM ÄRON STERN (16 MAART 1893 ASSEN – 23 APRIL 1943 SOBIBOR) 

 FROUWIEN/VROUWGJE STERN-MAGNUS (27 APRIL 1896 EMMEN – 23 APRIL 1943 SOBIBOR) 

 MAX SAMSON (11 OKTOBER 1904 PARAMARIBO – 28 FEBRUARI 1943 AUSCHWITZ)  

 JO(HANNA) VAN OOSTEN-JAKOBS (27 MEI 1902 EMMEN – 24 SEPTEMBER 1943 AUSCHWITZ) 

De zestienjarige liberaal-joodse Jenny Stern, opgegroeid in Assen waar haar vader een 

goedlopende damesmodezaak had, kwam op 29 augustus 1942 alleen in Westerbork aan, 

terwijl haar ouders in het ziekenhuis in Assen lagen en haar oudere zus Hetty was 

ondergedoken. Haar moeder en zusje arriveerden toen Assen werd leeggehaald op 3 oktober 

1942; haar moeder werd snel weer ziek en onderging een operatie in Assen. Toen zij en haar 

man daarna samen in Westerbork kwamen op 16 april 1943, werden ze vier dagen later met 

hun jongste dochter op transport gezet naar Sobibor, waar ze bij aankomst werden vermoord. 

Jenny wist op 2/3 september 1943 te ontsnappen en overleefde de oorlog in de onderduik op 

acht verschillende adressen. Na de oorlog trouwde ze met een niet-joodse man en kreeg twee 

kinderen, een zoon (Niek) en een dochter. Max Samson kwam op 5 oktober 1942 in 

Westerbork aan en verbleef daar tot 8 december 1942 toen hij naar Auschwitz werd 

gedeporteerd. Jo van Oosten-Jakobs verbleef met haar kinderen in het kamp van 25 september 

1942 tot 21 september 1943. 

Bron: Niek van den Oord, Het ontbreekt ons aan een goed adres: brieven en getuigenissen uit 

de jaren 1936-1945, (Kampen: Kok 2000), brieven van Jenny en Leny aan ouders, Max 

Samson aan kennissen (een illegale brief van waarschijnlijk november 1942, want hij is 

afkomstig uit barak 37: op zijn kampkaart staat dat hij op 17 november in barak 37 woonde), 

Jo van Oosten-Jakobs aan haar ondergedoken zus en zwager. 

 

STERN, SAMSOM (SAM) (5 MAART 1919 ASSEN - ?) 

Sam Stern was dansleraar en musicus; zijn niet-orthodoxe ouders hadden onder meer een 

dansschool in Assen, die in de oorlog als lunchroom werd gebruikt. Hij was geïnterneerd van 

18 augustus 1942 tot aan de bevrijding. Zijn vroegere contacten uit Assen met Alte Insassen 

hielpen hem aan een goed baantje in het ziekenhuis. Op 11 mei 1945 werd hij ontslagen. 

Kerkelijke gezindte: geen. 

Bron: Sam Stern, Ziekenbroeder in kamp Westerbork, uit de serie ‘Getuigen van Westerbork’, 

(Veendam/Hooghalen: Herinneringscentrum Kamp Westerbork 2002). 

 

STERTZENBACH, WERNER (4 APRIL 1909 MÜHLHEIM A/D RUHR – 10 JULI 2003 DÜSSELDORF) 
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De communistische Werner Stertzenbach vluchtte in 1933 uit Duitsland, ook vanwege zijn 

communistische achtergrond. Lange tijd was hij werkzaam in het Joodsche Werkdorp 

‘Nieuwesluis’ in de Wieringermeerpolder. Hij werd opgepakt als illegale vluchteling, en zelfs 

nog tijdelijk terug aan Duitsland uitgeleverd. Vanaf 26 februari 1941 was hij in Westerbork 

geïnterneerd tot aan zijn vlucht op 21 september 1943 (in administratie van het kamp staat 25 

september, kerkelijke gezindte: NI). In Westerbork was hij zeer actief in het verzet en hielp 

verscheidene mensen te ontsnappen. In Amsterdam dook hij onder en nam hij deel aan het 

joodse verzet tot aan de bevrijding. Zijn dochter Manja Pach speelde een belangrijke rol bij de 

inrichting van het voormalige kampterrein tot herinneringscentrum. Werner zelf bleef tot zijn 

dood zeer politiek geëngageerd. 

Bron: Werner Stertzenbach, Rood en jood, (Hooghalen: Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork 2005), brieven aan Manja Pach vanuit Westerbork, ‘Vluchtbericht 21 september 

1943’, ‘Verzet in het polizeiliches Durchgangslager Westerbork’, geschreven net na de 

oorlog. 

Werner Stertzenbach, ‘Westerbork,’ in of vlak na de oorlog geschreven verslag, NIOD, 250i, 

inv.nr. 494. 

Westerbork bevrijd’, HKCW, DO 1139, inv.nr. 10985-165, ‘Westerbork’, 14 pagina’s, getypt, 

met aantekeningen in de kantlijn. inv.nr. 10985-168, eerder versies van ‘Westerbork’. 

In 2011 verscheen een biografie over Werner: Sophie Molema, Beroep: gevangene. De 

lotgevallen van de Duitse Jood en communist Werner Stertzenbach in de jaren 1909 tot 1945, 

(Nijmegen: De Duivelsberg 2012). 

Ook schreef Werner onder het pseudoniem van Wilhelmus Sterk (7 januari 1901 Essen), 

koopman in handel, in het Duits over Westerbork en vooral de misstanden in het kamp. 

Wilhelmus Sterk, verslag, 1950, HCKW, RA 1707. 

 

STIBBE, IZAK ISODOR JOZEF (4 JANUARI 1919 AMSTERDAM – ?) 

Metaalwerker Izak Stibbe kwam op 3/5 oktober 1942 in Westerbork aan. Op 10 november 

1942 ging hij op transport naar Auschwitz, maar werd bij Cosel uit het transport gehaald en 

naar St. Annaberg gevoerd. Hij doorliep verscheidene kampen en werd op 29 april 1945 

bevrijd bij Allach.  

Bron: Izak Stibbe, ‘Mijn oorlogsverleden’, 1997, HCKW, DO 634, inv.nr. 7538-02. 

 

STOPPELMAN, EUGEN (19 NOVEMBER 1920 NORDENHAM - 20 JULI 1980 AMSTERDAM)  

Eugen Stoppelman kwam op 2/3 oktober in Westerbork aan, vermoedelijk vanuit een 

werkkamp. Hij ging bijna direct, op 5 oktober, op transport richting Auschwitz, maar stapte 

gedwongen bij Cosel uit voor kamp Annaberg, en doorliep verschillende kampen voordat hij 

bij Heinkel-werke werd bevrijd. Na de oorlog werd hij directeur van de Emdévé 

Machinehandel in Amsterdam. Hij trouwde en stichtte een gezin. 

Bron: Eugen Stoppelman, ‘De dood ontsnapt’, 23 oktober 1945, NIOD, 250d, inv.nr. 872. 

 

STRAUS, JUDY (1933? - ) 
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Judy Straus vluchtte met haar ouders uit Duitsland, ze was enig kind. In 1943 werd zij met 

haar ouders naar Westerbork gestuurd. In 1944 ging zij met haar ouders op transport. 

(Waarschijnlijk Theresienstadt of Bergen Belsen). Alleen zij en haar moeder overleefden de 

kampen.  

Over Judy Straus kon ik verder geen aanvullende gegevens vinden. Haar egodocument is 

afkomstig uit het HCKW-archief van Jehudith Ilan-Onderwijzer (1933), zie Ilan-Onderwijzer, 

Jehudith. Wellicht is zij een vriendin of familielid. In het HCKW archief ‘Een naam en een 

gezicht’ komt wel een Judy Mary Lopes Cardozo voor, geboren in 1934. Zij werd in Bergen-

Belsen bevrijd. Het is onduidelijk of dit de juiste persoon is. Het egodocument doet verder 

authentiek aan en geeft daarnaast belangrijke inzage in de beleving van een kindoverlevende. 

Om die reden heb ik het opgenomen in het bronnencorpus. 

Bron: Judy Straus, ‘Disillusionment’, 2001, HCKW, RA 1839. 

 

SULZBACH-SELIGMANN, ANNY (30 JULI 1914 SPEYER - ?) 

Anny Sulzbach-Seligmann ging naar het gymnasium en later naar een kostschool in Engeland. 

Ze trouwde voor de oorlog met Jacob Sulzbach (22 september 1904 Frankfurt am Main) en 

werd huisvrouw en moeder van Evelyn Charlotte (15 juli 1938 Amsterdam). Al voor de 

oorlog vluchtte het echtpaar naar Nederland. Op 12 maart 1944 werden ze opgepakt en via de 

Hollandsche Schouwburg naar kamp Vught gestuurd. Op 6/8 juni 1943 kwamen ze in 

Westerbork aan, vanwaar ze werden gedeporteerd naar Bergen Belsen op 15 februari 1944. 

Op 22 januari 1945 vertrok het gezin uit Bergen-Belsen om aan de Zwitserse grens te worden 

uitgewisseld. Ze bereikten de grens niet, maar kwamen in kamp Biberach, een 

interneringskamp. Op 1 mei volgde de bevrijding. Omdat ze statenloos waren, werden ze 

aanvankelijk niet toegelaten in Nederland. Pas op 31 januari 1946 kwamen Anny, Jacob en 

Evelyn Sulzbach terug in Amsterdam. 

Bron: Anny Sulzbach, Eine Deutsche Jugend Speyer-Bergen-Belsen, Lebensgeschichte von 

Anny Sulzbach, Schriftenreihe der Stadt Speyer, band 9 (Speijer: Stadtverwaltung Speyer 

1998).  

 

TAUBER, FRITZ I. (3 NOVEMBER 1906 WENEN - 2004) 

Fritz Tauber vluchtte samen met zijn vrouw Helene Bueks (11 oktober 1908 Wenen) in 1938 

uit Oostenrijk. Daar werkte hij als constructeur in een fabriek voor transformatoren. Op 18 

november 1942 werd het echtpaar opgepakt, maar zij bleven maar één dag in het kamp 

dankzij hulp van buitenaf. Op 20 november 1942 werden zij ‘entlassen’ en doken meteen 

onder tot aan de bevrijding. 

Bron: Fritz Tauber, Rondom Westerbork, (Hooghalen: Herinneringscentrum kamp 

Westerbork 2004), verslag geschreven tijdens de onderduik. 

 

TAUBES, ISRAEL IMMANUEL (5 APRIL 1887 SLOBODA - 1990) 

Israël Taubes, inspecteur in verzekeringen en advocaat, vluchtte met zijn vrouw Salome/Sali 

Sara Sommer (29 augustus 1891 Jaroslau) en twee dochters, Thamar (14 juli 1922 Wenen) en 
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Uriel (23 december 1926 Wenen) voor de oorlog naar Nederland. Het gezin stond op de 

Palestinalijst. Israël werkte sinds december 1941 bij de JR als leider van het 

voorlichtingsbureau (zie JR-kaart) en het gezin was door diens functie lange tijd gesperrd. 

(Bijzonderheden: positief Joods, wat inhoudt dat men geregistreerd lid van de Liberale Joodse 

Gemeente was). Israël en zijn gezin kwamen naar Westerbork op 29 september 1943 tot aan 

hun transport naar Bergen Belsen van 11 januari 1944, vanwaar het gezin werd uitgewisseld 

naar Palestina. 

Bron: Israel Taubes, ‘The persecution of the Jews in Holland, 1940-1945’, 1945, NIOD, 250i, 

inv.nr. 514. 

 

THIJN, EDUARD VAN (16 AUGUSTUS 1934 AMSTERDAM)  

Ed van Thijns vader Salomon van Thijn (2 juli 1908 Amsterdam) zat in de handel, het gezin 

woonde in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Twee maal is de jonge Eduard geïnterneerd 

geweest in Westerbork. De eerste maal was van 20 juni 1943 tot 21 juli 1943, samen met zijn 

moeder Sara van Thijn-Swart (9 januari 1911). Door middel van een list wist zijn vader hen 

tijdig te bevrijden. Daarna werd Eduard naar de eerste van achttien onderduikadressen 

gebracht tot hij op 26 november werd verraden en opgepakt. Hij werd gevangen gezet in het 

Huis van Bewaring te Zwolle tot zijn transport naar Westerbork op 25 januari 1945. Daar 

bleef hij tot de bevrijding. Zijn ouders overleefden de oorlog in de onderduik; zij scheidden 

enige tijd later van elkaar. Na de oorlog ging Eduard onder meer naar het Amsterdams 

lyceum, studeerde politiek en sociale wetenschappen aan de UvA en had vervolgens een 

succesvolle politieke carrière bij de PvdA, met als hoogtepunt zijn burgemeesterschap van 

thuisstad Amsterdam. Vooral na zijn pensionering ging Eduard schrijven, over zijn 

oorlogsverleden maar ook over zijn politieke loopbaan. 

Bron:, ‘Levensbeschrijving van Eddy van Thijn’, 1953/1954, IISG, Archief Ed van Thijn, 

inv.nr. 29. 

Ed van Thijn, Het verhaal, (Amsterdam: Meulenhoff 2000). 

Ed van Thijn, Achttien adressen, (Amsterdam/Antwerpen: Augustus 2004). 

Ed van Thijn, Judy/Judica, (Amsterdam/Antwerpen: Augustus 2006). 

Interview van 6 mei 2008, transcriptie op aanvraag bij HCKW. 

 

VALK, FAMILIE 

 JACOBUS VALK (8 APRIL 1934 GRONINGEN - ?) 

 BENJAMIN VALK (10 OKTOBER 1932 GRONINGEN - ?) 

Jacobus en Benjamin Valk waren broertjes uit een eenvoudige gedoopte arbeidersfamilie van 

zeven kinderen: ouders Jonas Valk (19 februari 1910 Borger), Jetta Wallage (28 juli 1912 

Onstwedde), en broertjes en zusjes Bartha Valk, (11 mei 1935 Gr.), Betje Valk, (5 december 

1936 Gr), Gerdina Valk (22 januari 1938 Gr.), Levie Valk (6 juli 1939, Gr.) en Mozes Valk 

(31 mei 1941 Gr.). Het gedoopte gezin werd 9 april 1943 naar kamp Vught gestuurd. Daarna 

waren zij geïnterneerd in Westerbork van 9 mei 1943 tot 4 september 1944 toen zij naar 

Theresienstadt werden gedeporteerd, waar de hele familie werd bevrijd. 
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Bron: Jacobus Valk, ‘Concentratiekampkind 1940-1945, Vanbinnen huil ik nog steeds…’, 

1996, NIOD, 244, inv.nr. 1383. 

Jacobus Valk, ‘Westerbork mei 1943’, 1985, HCKW, DO 38, inv.nr. 1035. 

Benjamin Valk, dagboekfragmenten, 1975, HCKW, DO 273, inv.nr. 3589-32. 

 

VERDONER-SLUIZER, HILDEGARD (HILDE) (28 NOVEMBER 1909 AMSTERDAM – 11 FEBRUARI 

1944 AUSCHWITZ) 

Hilde Verdoner-Sluizer was huisvrouw en moeder van drie kinderen. Voor haar huwelijk was 

zij werkzaam geweest als secretaresse. Dit werk nam ze in Westerbork weer op. Haar man 

Gerrit, directeur van een fietsfabriek en in de oorlog werkzaam als koerier bij de JR, en 

kinderen waren ondergedoken. Herhaaldelijk drong Gerit bij zijn vrouw erop aan dat ook zij 

onderdook, maar Hilde wilde haar familie niet achterlaten. Zij was geïnterneerd van 18 

december 1942 tot 8 februari 1944, waarin twee periodes vielen toen ze voor enkele weken 

vrij was. (5 juli 1943 tot 24 juli 194, en 16 september 1943 tot 29 september 1943). Hilde 

werd gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze bij aankomst werd vermoord. 

Bron: handgeschreven en getypte brieven aan ondergedoken man, NIOD, 250i, inv.nr. 887-

888. 

Yoka Verdoner, Fransisca Verdoner-Kan, Otto Verdoner, Signs of life. The letters of Hilde 

Verdoner-Sluizer from Westerbork 1942 to 1944, (Maryland: The Kan Press Chevy Chase, 

1989). In 2011 verscheen: Hilde Verdoner, Levenstekens. Brieven uit Westerbork, 

(Amsterdam: Boom 2011). In dit onderzoek (lopend tot 2010) is gebruik gemaakt van de 

(uitgetypte) brieven in het archief van het NIOD. 

 

VERMEULEN, KAREL (10 MEI 1926 ROTTERDAM - ?) 

Karel Vermeulens vader was katholiek, zijn moeder was ‘halfjoods’. Op 31 juli 1942 werd hij 

opgeroepen naar Westerbork te komen. In het kamp werkte hij als ordonnans en als hulp bij 

een Duitse jood. Zijn ontslag wegens zijn gemengde afkomst volgde op 12 augustus 1942. Op 

zijn registratiekaart staat dat hij ‘Mach slotenmaker’ was. 

Bron: Karel Vermeulen, ‘Herinneringen aan het verblijf in kamp Westerbork’ in brief aan 

HCKW, 25 april 1997, HCKW, Do 810, inv.nr. 8540-01. 

 

VRIES, JACOB DE (8 MEI 1914 HAARLEM – 21 OKTOBER 2002 BOXMEER) 

Jacob de Vries, bedrijfsleider (aldus zijn JR-kaart), was getrouwd met Rosalie De Vries-Stern 

(25 augustus 1914 Groningen – 13 oktober 1944 Birkenau) en had drie kinderen, Debora (21 

december 1940), Barend Meyer (13 augustus 1942) en Benjamin J [onleesbaar] (13 augustus 

1942), die zaten ondergedoken in een internaat voor schipperskinderen en de oorlog 

overleefden. Jacob werd met Rosalie op 13 juli 1944 naar Westerbork gestuurd, zij waren als 

onderduikers (sinds september 1942) opgepakt. Op 3 september 1944 volgde hun transport 

naar Auschwitz. Op 23 januari 1945 werd Jacob in Birkenau bevrijd. Hij verhuisde naar 

Curaçao. 
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Bron: Jacob de Vries, verscheidene stukken, samen geschreven in Odessa, april en mei 1945, 

HCKW, DO 232, inv.nr. 3354-1 tot 3354-4;‘Maanlicht in Westerbork’, inv.nr 3354-1, 

‘Transport’, inv.nr 3354-2. 

 

VROMEN-SNAPPER, ELIZABETH (BETSY) (5 JANUARI 1892 AMSTERDAM – 29 OKTOBER 1984 

ISRAËL)  

Betsy Vromen-Snapper was de leidster (adjunct directrice, aldus haar JR-kaart) van het 

orthodoxe Nederlands Israëlitisch meisjesweeshuis in Amsterdam in de Rapenburgerstraat. Ze 

was getrouwd met Leopold Vromen (9 april 1892 Zutphen) en had zelf geen kinderen. Het 

echtpaar werd geïnterneerd in Westerbork van 11 februari 1943 tot 1 februari 1944, waar ze 

verder zorg droeg voor haar weeskinderen tot alle kinderen waren gedeporteerd. Zijzelf en 

haar man gingen uiteindelijk naar Bergen-Belsen, vanwaaruit ze werden uitgewisseld naar 

Palestina. 

Bron: Betsy Vromen-Snapper, herinneringen, NIOD, 250i, inv.nr. 515. Zie ook Henriëtte 

Boas, Bewust-joodse Nederlandse vrouwen: veertien portretten, (Kampen: Kok 1992). 

 

WALG-COHEN, DINA SOPHIA ZIE COHEN-DE HAAFF, FAMILIE 

 

WEINBERG, EDGAR PETER (11 JUNI 1910 BRESLAU – 21 FEBRUARI 1994 BLARICUM) 

Edgar Weinberg, getrouwd, was ingenieur en vliegtuigspecialist. Hij kwam alleen als s-geval 

Westerbork binnen, maar zijn kennis van vliegtuigen kwam hem van pas en hij werd 

aangesteld bij de werkgroep die vliegtuigonderdelen uit elkaar moest halen en verloor zo zijn 

‘s’. Hij kwam zelfs in een klein huisje te wonen. Edgar was geïnterneerd van 22 februari 1944 

tot zijn transport naar Theresienstadt van 4 september 1944. Hij werd doorgestuurd naar 

Auschwitz, en uiteindelijke bij Blechhammer bevrijd op 22 januari 1945. 

Bron: ‘Camp Westerbork summer 1944’ (uitgetypt van handgeschreven verslag), ‘Enemy 

planes bring ballbearings, 1944’, geschreven in 1945, en brief van 20 december 1988 aan 

HCKW, HCKW, DO 922, inv.nr. 8823. 

Verslag ‘Alexandrië, Egypt, July 1945’, 40 pagina’s, HCKW, DO 11, inv.nr. 0016. 

 

WEISZ, JOZEF ISRAEL (16 MEI 1893 FLAMERSHEIM - 1976)  

In 1933 vluchtte de zionistische Jozef Weisz, koopman, met zijn vrouw Erna Weisz-Falk (2 

juli 1893 Krefeld – 6 mei 1945 Tröbitz), en zoons Wolfgang (29 maart 1924) en Klaus Albert 

Israel (11 juni 1928 Keulen) naar Nederland. Zij waren geïnterneerd van 29 januari 1942 tot 

11 januari 1944, toen zij op transport gingen naar Bergen-Belsen. Kerkelijke gezindte: NI. 

Bron: Verslag in de vorm van een brief aan de Nederlands-Israelitische Hoofdsynagoge, 27 

december 1945, ‘ervaringen in de concentratiekampen t.b.v. vervolging oorlogsmisdadigers’, 

HCKW, DO 247, inv.nr. 3374-1. 

 

WEREN, SAMSON (LEX) VAN (13 MAART 1920 DEN HAAG – 1996) 
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Lex van Weren was trompettist en kwam uit Den Haag. Na de mulo volgde hij het 

conservatorium en werd hij professioneel musicus, hij speelde ook de viool en gaf las. Hij was 

in de oorlog voor de JR werkzaam bij de Hollandsche Schouwburg bij de bagage- en 

ordedienst (JR-kaart). Hij had een niet-joodse christelijke vriendin, met wie hij na de oorlog 

trouwde. Op 29 september 1943 werd Lex opgepakt en kwam als strafgeval in de s-barak 

terecht, waar hij al snel als trompettist werd uitgehaald voor het revueorkest. In Westerbork 

was hij samen met zijn ouders Salomon van Weren (17 april 1891 Amsterdam – 22 oktober 

1943 Auschwitz) en Rozetta Van Weren-Waterman (16 april 1891 Amsterdam – 22 oktober 

1943 Auschwitz). Op 16 november 1943 ging hij op transport naar Auschwitz waar hij 

opnieuw in het kamporkest optrad. Na vele kampen en omzwervingen werd hij bij Mittenwald 

bevrijd.  

Bron: Lex van Weren, Dick Walda, Trompettist in Auschwitz. Herinneringen van Lex van 

Weren, (Amsterdam: de Boekerij 1980). 

 

WESSELS, BENJAMIN LEO (28 SEPTEMBER 1926 OOSTVOORNE – 22 MAART 1945 BERGEN-

BELSEN) 

Benjamin Wessels’ vader was goudsmid. In de oorlog werkte hij voor de JR Voorne-Putten. 

Ook Benjamin (mulo-leerling) was werkzaam voor de JR als medewerker schoonmaakdienst 

en als bode en daarmee gesperrd. Benjamin was geïnterneerd van 29 september 1943 tot 5 

april 1944, toen hij op transport werd gesteld naar Bergen Belsen. Daar overleed hij. Ook de 

rest van zijn familie overleefde de oorlog niet. Zij waren al eerder gedeporteerd naar 

Auschwitz. Vader Isaak (29 september 1886 Zuidland – 27 augustus 1943 Auschwitz), 

moeder Antje Wessels-Van Dijk (25 oktober 1887 Geffen – 27 augustus 1943 Auschwitz) 

broer Nathan Benjamin (19 april 1922 Oostvoorne – 30 september 1942 Auschwitz). Alleen 

zus Carolina Clara (7 maart 1929 Oostvoorne - ) overleefde de oorlog. 

Bron:, brieven aan (school)vriend Johan Schipper, JHM, Doc. 00007854, 00007855, 

00007856, 00007857. 

K.W. Bolle, Ben's Story. Holocaust Letters with Selections from the Dutch Underground 

Press, (Carbondale Il: Southern Illinois University Press 2001). 

  

WIJNSCHENK, EDUARD ( 18 JULI 1927 AMSTERDAM - ?) 

Eduard Wijnschenk was in Westerbork geïnterneerd van 11/12 september 1943 tot 16 

november 1943, toen hij alleen op transport ging naar Auschwitz. Hij overleefde de oorlog als 

enige van zijn familie. 

Bron: brief van 9 september 1988 aan HCKW, vanuit San Bruno, kampervaringen in 

Auschwitz, HCKW, DO 162, inv.nr. 2799. 

 

WILLING, FAMILIE 

 WILLING, WILLEM (15 JANUARI 1891 AMSTERDAM – 11 FEBRUARI 1944 AUSCHWITZ)  

 WILLING-SCHULMAN, MARGOT (1 DECEMBER 1885 HILVERSUM – 11 FEBRUARI 1944 

 AUSCHWITZ) 
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Willem Willing was journalist en kwam uit een geassimileerd joods milieu in Amersfoort. Hij 

was gescheiden van een niet-joodse vrouw, met wie hij twee dochters had. Daarna was hij 

opnieuw getrouwd met een joodse vrouw, namelijk Margot Schulman. Samen werd het 

echtpaar geïnterneerd in Westerbork vanaf 21 augustus 1943. Als opgepakte onderduikers 

kwamen zij in de s-barak terecht. Op 8 februari 1944 ging het echtpaar op transport naar 

Auschwitz, waar zij bij aankomst werden vermoord. 

Willem Willing hield vanaf zijn aankomst in Westerbork een dagboek bij. Hij schreef niet 

dagelijks, het waren meer journalistieke impressies van het kampleven, die hij opstuurde aan 

zijn dochters met de bedoeling dit later uit te geven. Ook schreef hij brieven, net als zijn 

vrouw Margot. 

Bron: Willem Willing, Afdrukken van indrukken, dagboek en brieven uit kamp Westerbork, 

barak 67, (Groningen: Gopher Publishers 2004). 

 

WIND, EDDY DE, (6 FEBRUARI 1916 ’S GRAVENHAGE – 1987) 

De Nederlands Hervormde Eddy de Wind was arts, ook in Westerbork. (Op zijn JR-kaart staat 

te lezen dat hij ‘expert beroepsziekten diamantbewerkers’ was en derhalve gesperrd). Hij 

bleef daar langere tijd, en trouwde er met zijn eerste vrouw, Frieda de Wind-Komornik (17 

november 1924 Duisburg). Op 19 augustus 1942 kwam hij in Westerbork aan (op zijn JR-

kaart staat 10 oktober 1942) en op 14 september 1943 ging hij op transport naar Auschwitz. 

Hij schreef later als eerste over het concentratiekampsyndroom.  

Bron: Eddy de Wind, Eindstation Auschwitz, (Amsterdam: Republiek der Letteren 1946; 

heruitgave Amsterdam: Van Gennep 1981 met een nieuw nawoord van de auteur, Amsterdam 

1981). 

Eddy de Wind, verklaring aan RIOD, 250d, inv.nr. 475. 

 

WOLFF, HÉLÈNE MIMI (29 NOVEMBER 1886 AMSTERDAM – 20 FEBRUARI 1977 BUSSUM) 

De gedoopte weduwe Hélène Wolff was onderwijzeres en schilderes. Zij werd samen met 

andere gedoopte joden geïnterneerd in Westerbork van 20 mei 1943 tot 4 september 1944 

toen ze met de gedoopte joden naar Theresienstadt werd gevoerd. Via Zwitserland werd zij 

gerepatrieerd. 

Bron: brieven aan vrienden en kennissen, NIOD, 250i, inv.nr. 889. 

 

WOLFF, JULIUS (19 APRIL 1882 NIJMEGEN – 8 FEBRUARI 1945 BERGEN BELSEN) 

Hoogleraar wis- en natuurkunde en onderwijzer in analytische meetkunde en beschrijvende 

meetkunde (JR-kaart) Julius Wolff was samen met zijn vrouw Betsy Wolff-Gersons (12 juni 

1889 Tilburg – 9 maart 1945 Bergen Belsen) en zoon Ernst Wolff (9 oktober 1919 Groningen 

– 3 maart 1945 Bergen Belsen) geïnterneerd van 11 maart tot 18 mei 1943, en werd toen 

vrijgelaten. Vermoedelijk ging hij naar Barneveld want op 29 september 1943 keerde hij in 

Westerbork terug tot zijn transport op 13 september 1944 naar Bergen Belsen (op zijn 

Gerzon-groep Sperre), waar hij uiteindelijk bezweek.  

Bron: brieven aan kennissen, Dr. L.W. Nieland, NIOD, 250i, inv.nr. 889. 
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ZUIDEN-BOSMAN, JULIE VAN (28 JULI 1884 ROTTERDAM - ?) 

Julie van Zuiden-Bosman was weduwe (van D.S. van Zuiden) en lid van de Barneveldgroep. 

Voor de JR werkte ze als inspectrice op de afdeling sociale hulp en was ze conciërge op de 

‘voorber. L.O. school’ sinds september 1941. (JR-kaart) Op 27 februari 1943 kwam zij in 

Barneveld, vanwaar zij op 29 september 1943 naar Westerbork werd gevoerd. In Westerbork 

moest zij o.a. aardappelschillen en radio-onderdelen uit elkaar halen. Op 4 september 1944 

volgde het transport naar Theresienstadt. Op 5 februari 1945 vertrok Julie op 

uitwisselingstransport naar Zwitserland, St. Gallen. 

Bron: Julie van Zuiden-Bosman, ‘Herinneringen aan Westerbork en Theresienstadt’, die zij 

schreef in St. Gallen Zwitserland, gericht aan haar zoon en schoondochter die in Westerbork 

mochten blijven, NIOD, 244, inv.nr. 388. 
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Overige bronnen 

 

Archief Midden Drenthe: 

- Bestuursarchief Gemeente Westerbork 1920-1997, 3981 

 

Drents Archief:  

- Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork (CVW) 0126 

- Provinciaal Militair Commissaris (PMC) 0144 

 

Geïnterviewden en geraadpleegde personen: 

- Mirjam Bolle 

- Frieda Menco 

- Ed van Thijn 

- Fred Schwarz 

- Frank van Riet 

- Raymond Schütz 

 

Herinneringscentrum kamp Westerbork (HCKW): 

- Inv.nr. 0020-002, standplaatsnr. DO 15, ‘Lagerbefehl 231’ van Jacques Schol, 7 

januari 1943. 

- Inv.nr. 3292-1, standplaatsnr. DO 202, toestemmingsbriefje van Irma de Vries 

van 24 april 1945. 

- Inv.nr. 6722, standplaatsnr. DO 542, aantekeningen van Hans Colpa m.b.t. 

onderzoek naar proces Gemmeker. 

- Inv.nr. 7518-01, standplaatsnr. DO 632, ‘The liberation of Kamp Westerbork 

by the South Saskatchewan Regiment of Canada’.  

- Inv.nr. 8209, standplaatsnr. DO 777, H. Lameris, ‘Het P.T.T. bedrijf te Lager 

Westerbork, 1942-1943’ uit 1943. 

- Inv.nr. 9209, standplaatsnummer DO 1047, ‘United States Mission Berlin 

Document Center’, 18 augustus 1977, aanwezige informatie over Josef 

Dischner, aanvraag Riod, ondertekend Daniel P.Simon. 
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- Inv.nr. 1945-49-01, standplaatsnr. DO 1093, ‘Kommandantur-Befehl No. 3’, 14 

januari 1943. 

- Inv.nr. 10985-166, standplaatsnr. DO 1139, Werner Stertzenbach, Lijst met 

namen van Nederlands personeel in het kamp en anderen, net naoorlogs. 

- RA 1437, Harm Jager, memoires,  

- SRA 1833, Roelof Jager, memoires. 

- Database ‘Een Naam en een Gezicht’, waaronder de Joodse Raad Cartotheek, 

persoonskaarten van de Gemeente Westerbork uit het Archief Midden Drenthe 

en de Zentralkartei van kamp Westerbork zelf. Zie: 

http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/archief-en-collectie/een-naam-en-

een-gezicht/index.html#/index  

 

Joods Historisch Museum (JHM): 

- Doc. 00001490, ‘Kampkinderen, vroegwijs maar onontwikkeld’, van 28 juli 

1945 in Paraat, Amsterdam. 

 

Nationaal Archief (NA): 

- Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)  

- Ministerie van Justitie; Directoraat Generaal van Politie (DGvP) 

 

Nederlandse Rode Kruis: 

- Westerborkarchief  

 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD): 

- 244: Dagboeken en egodocumenten  

- 250d: Kampen en gevangenissen buiten Nederland  

- 250g: Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch  

- 250i: Westerbork, Judendurchgangslager 

 

Privécollecties: 

- Rozette Kats, brieven 

http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/archief-en-collectie/een-naam-en-een-gezicht/index.html#/index
http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/archief-en-collectie/een-naam-en-een-gezicht/index.html#/index
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Geraadpleegde websites: 

 

Archieven.nl: 

 http://www.archieven.nl/ 

Biografisch Woordenboek van Nederland: 

 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/gunning 

Cinematographie des Holocaust: 

 http://www.cine-holocaust.de/  

De groene Amsterdammer: 

 http://www.groene.nl/home 

‘De oorlog’ NPS-serie: 

 http://deoorlog.nps.nl/page/mappen/781292/Sport+op+school+verplicht?afl=2&d=

 80244  

Digitaal Joods Monument: 

 www.digitaaljoodsmonument.nl 

First Person Writing in European Context: 

 http://www.firstpersonwritings.eu/project.htm  

Gedenkbuch Wuppertal: 

 http://www.gedenkbuch-wuppertal.de 

Ghetto Theresienstadt: 

 http://www.ghetto-theresienstadt.info 

Gie van den Berghe: 

 http://www.serendib.be/ 

Herinneringscentrum kamp Westerbork: 

http://www.kampwesterbork.nl/  

Jewish Women: a comprehensive historical encyclopedia: 

 http://jwa.org/encyclopedia/article/holocaust-literature 

Joods Amsterdam: 

 http://www.joodsamsterdam.nl/perslangedelevie.htm 

Joods Biografisch Woordenboek: 

http://www.archieven.nl/
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/gunning
http://www.cine-holocaust.de/cgi-bin/gdq?efw00fbw000812.gd
http://www.groene.nl/home
http://deoorlog.nps.nl/page/mappen/781292/Sport+op+school+verplicht?afl=2&d=%0980244
http://deoorlog.nps.nl/page/mappen/781292/Sport+op+school+verplicht?afl=2&d=%0980244
http://www.digitaaljoodsmonument.nl/
http://www.firstpersonwritings.eu/project.htm
http://www.gedenkbuch-wuppertal.de/
http://www.ghetto-theresienstadt.info/
http://www.serendib.be/
http://www.kampwesterbork.nl/
http://jwa.org/encyclopedia/article/holocaust-literature
http://www.joodsamsterdam.nl/perslangedelevie.htm
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 http://www.jodeninnederland.nl/ 

Levandehistoria: 

http://www.levandehistoria.se/files/bystander_social%20psychological%20research

%20orview.pdf 

MacArthur SES & Health Network Research: 

 http://www.macses.ucsf.edu/research/psychosocial/coping.php 

NAHOS: National Association of Jewish Child Holocaust Survivors: 

 http://shoahsurvivors.org/2009/02/20/nahos/ 

Nieuw Israëlitisch Weekblad op: 

 http://kranten.kb.nl/ 

NIOD: 

 http://www.niod.nl/ 

Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis: 

 http://www.egodocument.net/publicaties.html 

Rob van Ginkel, medewerkerswebsite UvA: 

http://home.medewerker.uva.nl/r.j.vanginkel/bestanden/Inleiding_Rob_van_Ginkel

bij_presentatie_boek_Jet_Bussemaker.pdf 

The Hidden Child Foundation: 

 http://www.adl.org/hidden/default.asp 

USC Shoah Foundation: 

  http://college.usc.edu/vhi/ 

Van Dale woordenboek online: 

http://www.vandale.nl/vandale/ 

Wiener Library:  

 http://www.wienerlibrary.co.uk/ 

World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust (WFJCSH): 

 http://www.wfjcsh.org/ 

 

  

http://www.jodeninnederland.nl/
http://www.levandehistoria.se/files/bystander_social%20psychological%20research%20orview.pdf
http://www.levandehistoria.se/files/bystander_social%20psychological%20research%20orview.pdf
http://www.macses.ucsf.edu/research/psychosocial/coping.php
http://shoahsurvivors.org/2009/02/20/nahos/
http://kranten.kb.nl/
http://www.niod.nl/
http://www.egodocument.net/publicaties.html
http://home.medewerker.uva.nl/r.j.vanginkel/bestanden/Inleiding_Rob_van_Ginkelbij_presentatie_boek_Jet_Bussemaker.pdf
http://home.medewerker.uva.nl/r.j.vanginkel/bestanden/Inleiding_Rob_van_Ginkelbij_presentatie_boek_Jet_Bussemaker.pdf
http://www.adl.org/hidden/default.asp
http://college.usc.edu/vhi/
http://www.vandale.nl/vandale/
http://www.wienerlibrary.co.uk/
http://www.wfjcsh.org/
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Samenvatting 

 

Opgericht als vluchtelingenkamp in 1939 voor de steeds grotere stroom aan vooral Duits-

joodse vluchtelingen, werd Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork op 1 juli 1942 

overgenomen door de Duitse bezetter. Van die datum af fungeerde het Polizeiliches 

Durchgangslager als één van de voorportalen van de concentratie- en vernietigingskampen in 

het oosten. Bepalend voor het karakter van het kamp was dat de Duitse leiding het dagelijks 

bestuur aan de kampingezetenen zelf overliet. Het kamp was hiërarchisch georganiseerd in 

Dienstbereiche met Dienstleiter. Vooral de eerste bewoners, een groep Duitse joden, werden 

hierdoor bevoordeeld. Het feit dat joden het kamp (in zekere zin) zelf bestuurden, leidde ertoe 

dat joden joden op transport naar het oosten moesten helpen zetten. Ondanks de ca. twee 

meter hoge prikkeldraadversperring, zeven wachttorens en de bewaking door SS en later 

marechaussees bleef het kamp het karakter van een klein dorp houden – een kunstmatige 

samenleving in het klein. In maart 1944 veranderde het kamp officieel in een werkkamp, maar 

de transporten, 93 in totaal, gingen tot september van dat jaar door. Op twaalf april 1945 werd 

het kamp met zijn 918 overgebleven ingezetenen door de Canadezen bevrijd. Van de 

ongeveer 107.000 joden die via het kamp waren weggevoerd, kwamen slechts iets meer dan 

5000 overlevenden terug. 

 Al in het doorgangskamp, in brieven, dagboeken en verslagen, en nog meer na hun 

verblijf in het kamp, in verslagen en memoires, beschreven (voormalig) geïnterneerden hoe 

zij hun tijd in Westerbork ervoeren. Centraal in dit boek staat de vraag naar de persoonlijke 

beleving van en herinnering aan doorgangs- en interneringskamp Westerbork, 1942-1945: van 

de beleving in de oorlog, zoals die is neergeslagen in brieven en dagboeken, via de nog verse 

herinneringen van vlak erna, in net naoorlogse verslagen, tot aan de herinneringen van (meer 

dan) vijftig jaar nadien, in memoires. Juist ook de minder bekende stemmen – met name die 

van de briefschrijvers van wie maar weinig terugkeerden - klinken; het waren niet alleen de 

bekende Etty Hillesum en Philip Mechanicus die over hun ervaringen in het kamp schreven. 

Mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen, Nederlandse en Duitse joden, kortom, mensen 

met heel verschillende achtergronden voelden de behoefte iets van wat zij beleefden op papier 

te zetten. 

Met dit proefschrift beoog ik geen historische reconstructie te geven van het leven in 

het kamp. Ik richt mij daarentegen op de wijzen waarop persoonlijke ervaringen en 

herinneringen aan Westerbork op schrift werden gesteld. Ik heb mij beperkt tot enkele 
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gezichtspunten van waaruit ik de beleving en herinnering onderzocht. Voor een deel kwamen 

deze tot stand vanuit de bronnen zelf: waar schreven de auteurs over? Daarnaast koos ik voor 

gezichtspunten die enkele tot nu toe nog weinig onderzochte aspecten van de beleving en 

herinnering van Westerbork belichten. Op deze wijze kwamen er vier verschillende 

invalshoeken, of perspectieven, tot stand van waaruit de beleving van en herinnering aan 

Westerbork werd onderzocht. Allereerst onderzocht ik de beleving en herinnering van 

mannen en vrouwen. Daarna analyseerde ik hoe kinderen het kamp beleefden en hoe zij er 

later als volwassenen op terugkeken. Vervolgens onderzocht ik de wijzen waarop slachtoffers 

door de tijd heen over daders en omstanders hebben geschreven. Ten slotte onderwierp ik de 

wijze waarop ‘Duitse’ en ‘Nederlandse’ joden over elkaar en het kamp hebben geschreven 

aan een onderzoek. 

Op basis van de hypothese dat mannen en vrouwen met bepaalde sekseverwachtingen 

naar Westerbork kwamen, verwachtte ik dat zij hun verblijf in dit kamp verschillend zouden 

hebben beleefd en herinnerd. Deze hypothese werd maar voor een deel bevestigd. Hoewel 

mannen en vrouwen in het kamp door middel van allerlei vaak seksebepaalde coping 

strategies aan de vertrouwde, vooroorlogse identiteit probeerden vast te houden, bleek dit 

voor hen moeilijker te zijn dan zij van tevoren hadden verwacht. Uit brieven en dagboeken 

komt naar voren hoe mannen en vrouwen Westerbork vooral samen beleefden. Het dagelijks 

leven draaide om de gezamenlijke zorg voor de familie en het gezamenlijk proberen te 

ontkomen aan transport. Na de oorlog, toen het onmiddellijke gevaar was geweken, richtten 

mannen en vrouwen zich in hun memoires op het opnieuw uitvinden van hun (sekse)identiteit, 

vaak conform de normatieve verwachtingen van het publiek waar zij voor schreven. 

Paradoxaal genoeg kon het resultaat daarvan ook zijn dat hun specifiek ‘mannelijke’ of 

‘vrouwelijke’ stem ondergeschikt werd aan het bredere Holocaust-verhaal dat zij wilden 

vertellen: de vervolging had men vooral als mens doorstaan, niet als man of als vrouw. 

Kortom, bestaande sekseverhoudingen werden in Westerbork (en andere kampen) op 

hun kop gezet, maar vertegenwoordigden na de oorlog vooral een ideaal dat men alsnog 

probeerde te vervullen. De erosie van de (sekse)identiteit werd beleefd als een aantasting van 

de eigen menselijke waardigheid. Door na de oorlog in de herinnering de geërodeerde 

(sekse)identiteit te herstellen, konden auteurs iets daarvan terugwinnen. 

Een belangrijke kanttekening is dat er in de egodocumenten meer over 

‘vrouwelijkheid’ dan ‘mannelijkheid’ werd geschreven en de auteurs van het bronnencorpus 

schreven met een seksegekleurde lens. Mannen schreven over vrouwen als leden van ‘het 

zwakkere geslacht’ die, net als kinderen en ouderen, moesten worden beschermd; hun slechte 
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behandeling werd één van de belangrijkste bewijzen van de Duitse misdadigheid in 

Westerbork. Tegelijkertijd hadden mannen meer moeite met vrouwelijke dan met mannelijke 

promiscuïteit en openlijke seksualiteit. Vrouwen waren de grootste critici van hun eigen 

sekse; wanneer een andere vrouw zich niet hield aan de conventies, was de kritiek niet van de 

lucht. 

  Net als voor volwassenen betekende de komst naar Westerbork voor het merendeel 

van de kindoverlevenden een breuk. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk: het voelde aan 

alsof hun tot dan toe goede jeugd hen was ontstolen. Kindoverlevenden benadrukten dat hun 

herinneringen anders waren dan die van volwassen overlevenden. Terwijl zij zich als kind 

misschien nog niet zo bewust waren van de verschillen, waren zij als volwassenen steeds 

meer gaan beseffen hoe anders hun ervaringen waren, en vooral ook hoe zij lange tijd geen 

erkenning hadden gekregen voor die ervaringen. Toch was heel letterlijk genomen hun jeugd 

niet voorbij. Een kind van tien bleef een kind van tien, ook in een doorgangskamp, en 

reageerde als een kind op wat hem of haar overkwam. Kinderen pasten zich snel aan, maar 

door de stressvolle omstandigheden werden zij ook (nadelig) beïnvloed. Vooral oudere 

kinderen kregen vrijheden en verantwoordelijkheden toebedeeld waar ze lang niet altijd aan 

toe waren. Dat bepaald gedrag als vroegvolwassen kon worden geïnterpreteerd, betekende 

niet dat het kind in álle opzichten al volwassen geworden was. 

Door de nadruk te leggen op de specifieke ervaringen van een kind in het kamp, 

wilden auteurs laten zien hoezeer hun kinderlevens werden verstoord. In memoires 

resulteerde dit in een specifieke thematiek, die te maken had met het in ontwikkeling zijn naar 

volwassenheid onder extreme omstandigheden. Voor kindoverlevenden betekende het verlies 

van de jeugd veeleer het verlies van de jeugd zoals deze had moeten zijn, zoals deze behóórde 

te zijn. De ervaring in Westerbork was een beslissend moment: toen waren de problemen 

begonnen. Wat zij daar hadden moeten doorstaan was deel van het onrecht dat hen was 

aangedaan als méns: de jeugd was hen ontstolen, een deel van hun mens-zijn, van hun 

menselijke waardigheid, was hen afgenomen. Toch leidde dit gevoel meestal niet tot de 

conclusie een in alle opzichten ongelukkig leven geleid te hebben. 

De jeugdherinneringen heb ik niet alleen geanalyseerd als bron voor de herinnering 

aan de oorlog, maar ook als uiting van het relatief moderne genre van de jeugdherinneringen.
 

De herinneringen van kindoverlevenden waren zowel gewoon als ongewoon. Ook in 

Westerbork groeiden kinderen op, werden zich bewust van zichzelf en zochten, zeker als 

adolescent, meer en meer een eigen identiteit in de Schülerkreis of gewoon door met vrienden 

te verkeren. Maar de herinneringen van kindoverlevenden waren ook ongewone 
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herinneringen, getypeerd door oorlog en vervolging, door voortijdig afscheid, de (dreiging 

van de) dood en de soms veel te vroege intrede in de wereld van volwassenen. 

 Wat in Westerbork (en daarna) gebeurde, ging ieders bevattingsvermogen te boven, 

het was de waanzin ten top. Dat probeerden auteurs kenbaar te maken die schreven over de 

daders en omstanders in het kamp. Juist omdat kampingezetenen in continue onzekerheid 

verkeerden over wat er ging gebeuren, omdat zij werden misleid door onder andere de 

schijnbare normaliteit van het (kamp)leven, en er op verzet hevige represailles stonden, bleef 

grootschalig verzet uit. Zeer bevreemdend voor kampingezetenen in Westerbork was dat zij 

de daders maar weinig zagen, terwijl zij iedere dag werden geconfronteerd met wat deze 

daders hen en hun geliefden aandeden. De joden werden heen en weer geslingerd tussen hoop 

en vrees; ze moesten op de één of andere manier zien om te gaan met de schijnbare 

tegenstellingen tussen de bijna onzichtbare Duitsers en het mensonwaardig barakkenbestaan, 

tussen de ‘correcte’ kampcommandant en het beestachtig transport, tussen meelevende 

marechaussees en zelfzuchtige boeren. Tijdens de bezetting konden zij (met uitzondering van 

de statenlozen) als Néderlander (of Néderlandse), of als bedreigde (mede)burger, nog niet 

denken in termen van een isolement van de rest van de bevolking, terwijl het proces van 

psychische en sociaalmaatschappelijke verwijdering tussen joden en niet-joden wel degelijk 

vanaf het moment dat de Duitsers Nederlands grondgebied bezetten, begonnen was. Pas na de 

oorlog werd reflectie op het proces van uitsluiting, op die (ook al voor de oorlog in essentie 

aanwezige) afstand tussen ‘wij’ en ‘zij’, mogelijk.  

 Dat was de tragiek van Westerbork. De distantie en kennis die men na de oorlog 

kreeg, hadden tijdens de bezetting wellicht het verschil kunnen maken tussen leven en dood. 

Continue misleiding door de Duitsers, onzekerheid over hun lot en directe afhankelijkheid van 

de mensen – daders én omstanders – om hen heen maakten de keuzes – om te vluchten, om 

onder te duiken, of om toch in Westerbork proberen te blijven – vreselijk moeilijk. Iedere 

keuze kon de gruwelijkste consequenties hebben. Een beslissing om onder te duiken bracht 

het risico om opgepakt te worden met zich mee. Voor iedere ontvluchte kampingezetene 

werden tien anderen op transport gezet. Met deze wetenschap is het niet vreemd dat auteurs - 

in de herinnering - Westerbork en haar daders grijpbaar probeerden te maken, de misleiding 

een plaats probeerden te geven, en dat zij de lezer uitleg wilden geven over hun eigen 

beweegredenen en handelswijzen. 

 Duits-joodse ‘oudgedienden’ en Nederlands-joodse nieuwkomers beleefden, vanuit 

hun specifieke achtergrond, Westerbork heel verschillend. Verschillen in beleving hadden 

vooral te maken met de status die men in het doorgangskamp had. Het wel of niet prominent 
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zijn (dat voor een deel samenhing met de duur van de internering) bepaalde voor een 

belangrijk deel de beleving van en herinnering aan het kamp - meer dan de Duitse of 

Nederlandse nationaliteit. Nieuwkomers werden vanzelf oudgedienden, ongeacht hun 

nationaliteit. Bovendien vormden ‘Nederlandse’ en ‘Duitse’ joden zelf ook geen eenduidige 

groepen. 

 Vooral het kleine groepje van prominenten was tijdens en na de oorlog het mikpunt 

van kritiek. Een kleine kliek van (Duits-joodse) prominenten trok alle macht naar zich toe. 

Hen werd door zowel Duits- als Nederlands-joodse auteurs vooral het misbruik van die macht 

verweten, over de ruggen van duizenden anderen. Vaak volgden op beschrijvingen van 

prominente kampingezetenen uitspraken over ‘de’ mens in het kamp. Deze uitspraken waren 

bedoeld om te laten zien waartoe de mens leek te zijn verworden. De oude moraal stond in 

Westerbork plots op losse schroeven en maakte plaats voor een andere, aan het karakter van 

het doorgangskamp aangepaste moraal. 

Het beeld dat auteurs van zichzelf gaven ging echter in tegen het beeld van willoze, 

ontmenselijkte slachtoffers die zonder slag of stoot de trein ingingen. Dit zelfbeeld is deel van 

het verzet tegen de aantasting van de morele identiteit. Iedereen zag hoe anderen in de 

‘morele modderpoel’ Westerbork veranderden, maar ook hoe men zelf veranderde, en 

beschreef dit in dagboeken, brieven en memoires. Die verandering riep veel vragen en twijfels 

op, zeker na de oorlog, toen men niet meer onmiddellijk met transport werd bedreigd en de 

ruimte kreeg op het eigen handelen, de eigen keuzes en de consequenties van die keuzes, te 

reflecteren. Ondanks alles, ondanks de gruwelijkheden, probeerde men in het kamp de 

vooroorlogse morele identiteit te behouden en probeerde men deze na de oorlog zo goed als 

mogelijk te herstellen. Auteurs benadrukten (ook voor het lezerspubliek) de eigen 

menselijkheid, die de nazi’s hen hadden geprobeerd te ontzeggen. Allerlei (positieve) acties 

die men had ondernomen om hierin te slagen dienden als bevestiging van de eigen morele 

identiteit. Men was daarbij in toenemende mate open over zowel de goede als de minder 

goede kanten van de eigen acties, de moeilijke keuzes en de innerlijke worsteling. 

Westerbork was voor het merendeel van de auteurs onderdeel van ‘de’ Holocaust. Het 

doorgangs- en interneringkamp bleek misschien wel één van de moeilijkst te vatten plaatsen. 

Het was kamp en dorp tegelijkertijd, een plek waar de eigen identiteit aan erosie onderhevig 

was, maar waar men tegelijkertijd nog zichzelf kon zijn op een manier die onmogelijk was in 

de concentratie- en vernietigingskampen; het kamp hing van tegenstellingen aan elkaar. Deze 

ongrijpbaarheid van Westerbork, de normale abnormaliteit met haar vervaging van het 

onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’ in pogingen zichzelf en de zijnen te behouden, maakte de 
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‘juiste’ interpretatie van het doorgangskamp, waar velen naar zochten, zo ingewikkeld. Dat 

gold ook voor het antwoord op de vraag of ze hun identiteit hadden weten te bewaren, en zo 

niet, of ze meer hadden kunnen doen om deze te bewaren, als man of vrouw, als kind, 

tegenover daders en omstanders, en, ten slotte, tegenover andere kampingezetenen. 
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Summary 

 

Established as a refugee camp in 1939 to accommodate the ever larger stream of mostly 

German  Jewish refugees, “Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork” (Central Refugee Camp 

Westerbork) was taken over by the German occupier on July 1
st
 1942. From that date on the 

Polizeiliches Durchgangslager functioned as a portal of the concentration and extermination 

camps in the east. One factor that importantly determined the character of the camp was the 

fact that the German command left the daily administration of the camp to the prisoners 

themselves. The camp was hierarchically organized in Dienstbereiche with Dienstleiter. This 

put especially the first inhabitants of the camp, a group of German  Jews, at a comparative 

advantage. The fact that  Jews themselves (in a sense) managed the camp, had as a 

consequence that Jews were forced to aid the Germans in the deportation of  Jews. Despite the 

barbed wire fence of ca. two meters in height, seven watch towers, and having SS and later 

Dutch Military Police as guards, the camp retained the character of a small village – an 

artificial society in miniature. In March 1944 the camp officially became a labour camp, but 

the deportations, 93 in total, continued until September of that year. On the twelfth of April 

1945 the camp and its 918 surviving inhabitants were liberated by the Canadians. Of the ca. 

107.000  Jews deported through the camp, only just over 5000 survivors returned. 

 Already in the transit camp, in letters, diaries and reports, and even more after their 

period of captivity in the camp, in reports and memoirs, (former) prisoners expressed how 

they experienced their time in Westerbork. The central question of this book is the question as 

to the personal experience and memory of transit and internment camp Westerbork, 1942-

2010: from the experience during the war, as expressed in letters and diaries, through the fresh 

memories of shortly after the war, recorded in early postwar reports, to the memories of (more 

than) fifty years after the war, written down in memoirs. The lesser known voices, too, and 

especially those, are heard – in particular those of the letter writers of whom only few 

returned; the famous Etty Hillesum and Philip Mechanicus were not the only ones to write 

about their experiences in the camp. Men and women, children and adults, Dutch and German  

Jews, in short, people with very diverse backgrounds felt the need to commit some of their 

experiences to writing. 

 The object of this study is not to present a historical reconstruction of life in the camp. 

I rather focus on the ways in which personal experiences and memories of Westerbork were 

expressed and recorded in writing. I have limited myself to a small number of viewpoints 
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from which I studied those experiences and memories. In part these viewpoints suggested 

themselves to me when I studied the sources themselves: what did their authors write about? 

In addition I chose viewpoints that allowed me to highlight relatively little researched aspects 

of the experience and memory of Westerbork. This way I arrived at four different angles or 

perspectives: first I studied the experience and memory of men and women; I then analyzed 

how children experienced the camp and how they looked back on it as adults; subsequently I 

studied the ways in which victims wrote about perpetrators and bystanders over time; finally I 

investigated the ways in which ‘German’ and ‘Dutch’ Jews wrote about each other and the 

camp. 

Based on the hypothesis that men and women arrived in Westerbork with certain 

gender expectations, I expected them to have experienced and remembered their stay in the 

camp in different ways. This hypothesis was only partially confirmed. Although men and 

women in the camp attempted to cling to their familiar, prewar identities by means of various, 

often gender-based coping strategies, this turned out to be more difficult for them than they 

had expected. Letters en diaries show how men and women first and foremost experienced 

Westerbork together. Daily life revolved around the shared care for the family and the shared 

effort to escape transport (i.e. deportation). In their memoirs after the war, when the 

immediate danger had subsided, men and women focussed on reinventing their (gender) 

identity, often in conformity with the normative expectations of the audience for which they 

wrote. Paradoxically, the result could be that their specifically ‘masculine’ or ‘feminine’ voice 

became secondary to the broader Holocaust story they wanted to tell: they had lived through 

the persecution first and foremost as a human being, not as a man or a woman. 

 In short, existing gender relations were turned on their heads in Westerbork (and other 

camps), but after the war they primarily represented an ideal people tried to attain, as they 

could not before. The erosion of one’s (gender) identity was experienced as a violation of 

one’s dignity as a human being. By reparing their eroded (gender) identities in postwar 

recollection, authors could regain some of the dignity they felt they had lost. 

 An important thing to note is that in egodocuments more was written about 

‘femininity’ than about ‘masculinity’, and that the authors of my primary sources wrote with a 

gender coloured lens. Men wrote about women as members of ‘the weaker sex’ that, like 

children and elderly people, required protection; the bad treatment they received became one 

of the main proofs of German transgressions in Westerbork. At the same time men had greater 

difficulties with female than male promiscuity and openly displayed sexuality. Women were 
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the most severe critics of their own sex; when another woman did not stick to conventions, 

abundant criticism ensued. 

 Just as for adults, for the majority of child survivors arrival in Westerbork constituted 

a caesura. Not only in a (relatively) literal sense, but also figuratively speaking: in retrospect 

they felt as if their youth – which had been fine uptil then – had been taken away from them. 

Child survivors emphasized the differences between their memories and those of adult 

survivors. While as children they might not have been very aware of those differences, as 

adults they had come to realize more and more how different their experiences had been, and 

especially how for a long time they had not received any recognition for those experiences. 

Yet in a very literal sense their youth did not end on arrival in Westerbork. A ten-year-old 

child remained a ten-year-old child, even in a transit camp, and responded as such to what 

happened to him or her. Children were quick to adjust, but were also (negatively) influenced 

by the stressful circumstances. Older children especially acquired freedoms and 

responsibilities they were often not ready for. That a certain behaviour could be interpreted as 

precocious, did not mean that the child had become mature in all respects. 

 By emphasizing the specific experiences of a child in the camp, authors tried to show 

how their childhood lives were disrupted. This resulted in a specific recurring theme (in 

memoirs), to do with the development towards maturity under extreme circumstances. For 

child survivors the loss of their youth particularly meant the loss of their youth as it should 

have been, as youth ought to be. The experience of Westerbork constituted a decisive 

moment. What they had been forced to go through in Westerbork was part of the injustice that 

had been done to them as human beings: their youth had been stolen, a part of their humanity, 

their human dignity, had been taken from them. Still, in most cases this feeling did not lead to 

the conclusion that their lives had been unhappy in all respects. 

 I have analyzed childhood memories not only as a source for the recollection of the 

war, but also as an instance of the relatively modern genre of childhood memoirs. The 

memories of child survivors were both ordinary and extraordinary. In Westerbork, too, 

children grew up, became self-aware and, especially as adolescents, increasingly sought after 

an identity of their own in the Schülerkreis or simply by being with friends. But the memories 

of child survivors were also unusual, marked out by war and persecution, premature 

separation, (the threat of) death, and the sometimes much too early entry into the adult world. 

 What happened in Westerbork (and after) defied comprehension, it was the height of 

insanity. That is what those authors tried to convey who wrote about perpetrators and 

bystanders in the camp. Exactly because camp inmates lived in permanent insecurity about 
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what was going to happen, because they were misled by (among other things) the seeming 

normality of (camp) life, and because resistance would be met with serious reprisals, large-

scale resistance did not occur. Particularly perplexing for prisoners in Westerbork was that 

they saw very little of the perpetrators, whereas they were confronted day in day out with 

what these perpetrators did to them and their loved ones. The  Jews were torn between hope 

and fear; one way or another they had to find a way to deal with the seeming contradictions 

between the almost invisible Germans and the inhuman barack life, between the ‘decent’ 

camp commander and the beastly transport, between sympathetic military police and selfish 

farmers. During the occupation they, being Dutchmen or –women (the stateless  Jews 

excepted), or threatened (fellow) citizens, could not yet think in terms of isolation from the 

rest of the population, whereas in fact the process of psychic and social separation of the  

Jewish and the non- Jewish parts of the population had begun from the moment the Germans 

occupied Dutch territory. Only after the war did reflection on the process of exclusion, on that 

distance between ‘us’ and ‘them’ (that was in essence already present before the war), become 

possible. 

 That was the tragedy of Westerbork. The reflective distance and the knowledge people 

acquired after the war, possibly could have made the difference between life and death during 

the occupation. Continuous deception by the Germans, uncertainty about their fate, and direct 

dependence on the people – perpetrators and bystanders – around them made the choices – to 

flee, to go into hiding, or to try and stay in Westerbork after all – extremely difficult. A 

decision to go into hiding brought with it the risk of being captured. For every escaped 

prisoner ten others were deported. With this knowledge it is not surprising that authors – in 

their recollections – tried to make Westerbork less elusive and to understand how they could 

have been so deceived, nor that they wished to explain their motives and their actions to the 

reader. 

 German-Jewish ‘camp veterans’ and Dutch-Jewish newcomers experienced 

Westerbork very differently, each from their specific background. Differences in experience 

were primarily due to the status one had in the transit camp. Being ‘prominent’ or not (which 

was partly related to the duration of one’s imprisonment) to a significant extent determined 

the experience and memory of the camp – more than German or Dutch nationality. 

Newcomers automatically became veterans, regardless of their nationality. Moreover, ‘Dutch’ 

and ‘German’  Jews did not constitute unequivocal categories. 

 Especially the small group of prominents was the target of criticism during and after 

the war. A small clique of (German-Jewish) prominents assumed all power. Both German- 
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and Dutch- Jewish authors blamed them especially for the abuse of that power, at the expense 

of thousands of others. Descriptions of prominent camp inmates were often followed by 

statements about ‘man’ in the camp. Those statements were intended to show what had 

become of humanity. The old morality had lost its footing in Westerbork and made way for 

another morality, one adapted to the character of the transit camp. 

 The image that authors presented of themselves, however, ran counter to the image of 

the lethargic, dehumanized victims that boarded the train without protest. This self-image is 

part of the resistance against the impairment of their moral identity. Everyone saw how others 

changed in the ‘moral morass’ that was Westerbork, but also how they themselves changed, 

and they described this in diaries, letters, and memoirs. That change aroused many questions 

and doubts, especially after the war, when the immediate threat of deportation was gone and 

survivors came in the position to reflect on their own actions, their own choices, and the 

consequences of those choices. Despite everything, despite the atrocities, the people in the 

camp tried to maintain their prewar moral identity, and after the war they attempted to restore 

this as well as they could. Authors emphasized (also for their audience of readers) their own 

humanity – that which the nazis had attempted to deny. All kinds of (positive) actions they 

had undertaken in this regard served as confirmations of their own moral identity. In this 

matter they showed an increasing openness about both the good and the less good aspects of 

their own actions, the difficult choices, and the internal struggle. 

 For the majority of the authors Westerbork was part of ‘the’ Holocaust. The transit and 

internment camp turned out to be perhaps one of the hardest places to comprehend. It was 

camp and village at once, a place where one’s identity suffered erosion, but where at the same 

time it remained possible to be oneself in a way that was impossible in the concentration- and 

extermination camps; the camp was constructed out of contradictions. This elusiveness that 

characterized Westerbork, its normal abnormality with its blurring of the distinction between 

‘right’ and ‘wrong’ in attempts to sustain oneself and one’s loved ones, made the ‘correct’ 

interpretation of the transit camp that so many sought so complicated. The same went for the 

answer to the question whether they had been able to maintain their identity, and if not, 

whether they could have done more to maintain their identity, as man or woman, as a child, in 

the face of perpetrators and bystanders and, finally, over against other camp inmates. 

 

 


