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Leven na Auschwitz; de bevrijding die nooit helemaal kwam
Toen Nederland in mei 1945 was bevrijd, was de oorlog niet voor iedereen afgelopen. De
vervolging van de joden liet blijvende sporen na. De manier waarop mensen over de oorlog
dachten was heel bepalend voor de manier waarop ze met deze periode omgingen.
In deze tekst lees je meer over de periode na de oorlog, de beeldvorming en de positie van de
joden in de Nederlandse samenleving.

Voorbereiding van de ‘repatriëring’
De bevrijding door de geallieerden zat er in de laatste oorlogsjaren al aan te komen, maar dat
betekende niet dat daarmee alle problemen opgelost zouden zijn. Het land zou weer helemaal
opgebouwd moeten worden en te maken krijgen met voedseltekorten, kapotte bruggen en wegen,
en mensen die terug zouden willen keren naar de gebieden die ze noodgedwongen hadden moeten
verlaten.
Al in 1943 werden plannen gemaakt door de Nederlandse regering in ballingschap om na de oorlog
‘displaced persons’ op te vangen. Men verwachtte dat enkele tienduizenden Nederlanders die tijdens
de oorlog ergens in Duitsland en Oost-Europa terecht waren gekomen, zouden willen terugkeren.
Het plan was om de grens tijdelijk af te sluiten en de mensen op te vangen in speciale regio’s in de
grensstreek, waar ze in quarantaine geplaatst zouden worden. Zo zou voorkomen kunnen worden
dat het land dat na de oorlog al veel problemen zou hebben te maken zou krijgen met allerlei
besmettelijke ziektes. Bij ‘displaced persons’ dacht de regering in eerste instantie aan
krijgsgevangenen, en mannen die naar Duitsland waren gestuurd om te werken (voor de verplichte
Arbeidseinsatz). Daarnaast verwachtte men joodse Nederlanders die uit de kampen terug zouden
komen, maar men had geen idee hoeveel dat er zouden zijn.

Militaire oefening met een spuit met DDT om na de
bevrijding de verspreiding van tyfus tegen te gaan, juli
1944, Londen (fotocollectie Nationaal Archief)
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Bevrijding van Auschwitz
In januari 1945 naderde het Russische Rode Leger het vernietigingskamp Auschwitz. De nazi’s joegen
alle gevangenen die nog konden lopen het kamp uit, dieper nazi-gebied in. Veel gevangenen
bezweken tijdens deze ‘dodenmarsen’. Gevangenen die het wel overleefden kwamen terecht in
andere concentratiekampen, zoals Ravensbrück, waar ze enkele maanden later bevrijd werden.
Degenen die in Auschwitz waren achtergebleven werden aan hun lot overgelaten door het Rode
Leger bevrijd. Verschillende Europese landen, zoals Frankrijk en Engeland, stuurden vervoermiddelen
om hun landgenoten op te halen. Nederlandse overlevenden moesten zelf zien thuis te komen. Dat
lukte bijvoorbeeld door mee te rijden in Engelse of Franse vrachtwagens, of door in aanmerking te
komen voor een overtocht naar Zweden.

Planeet Auschwitz
Toen de mensen die Auschwitz hadden overleefd terug waren, was het net alsof ze van een andere
planeet kwamen*. Het leken wel ‘aliens’ die niet weten hoe je sociale contacten moet onderhouden,
plezier kunt hebben en dat je mag genieten van het leven. Ze voelden zich niet langer verbonden met
de persoon die ze waren geweest voor dat ze in het kamp waren. Wie niet in Auschwitz geweest was
kon zich geen voorstelling maken van die plek. Toen de eerste getuigenissen over Auschwitz en
Bergen-Belsen in het nieuws kwamen, geloofden sommige mensen niet dat dit echt gebeurd kon zijn.
Willy Wielek had na de oorlog zin om een groot bevrijdingsfeest te geven, omdat hij in het verzet had
gezeten en het had overleefd. Zijn joodse vriend reageerde verontwaardigd: Hoe kunnen jullie feest
vieren, weet je wel wat er gebeurd is, je weet niet eens wie er allemaal dood zijn, ben je helemaal gek
geworden?’ Willy vond dat hij zich vreselijk aanstelde. Ik zei niks’, maar ik dacht ‘ja, goed hoor, je
hoeft niet zo hysterisch te doen, nu even niet, eerst feest. Nu zou ik gedacht hebben: fuck off man!
Maar dat bestond toen nog niet.’ (uit: Mensenheugenis, Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog,
Getuigenissen, Hinke Piersma (red.), 2001)
*De Poolse schrijver Marian Pankowski (1919-2011) schreef in 1999 voor het eerst over ‘Planeet Auschwitz’, een
term die sindsdien door verschillende auteurs is overgenomen.

Meisje dat is bevrijd uit concentratiekamp
Bergen-Belsen, 1945 (collectie Nationaal
Archief)
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Opvangcentrum voor mensen die terug zijn gekeerd, Eindhoven, 1945 (Collectie Nationaal Archief)

Opvang, vergoedingen en spullen
De manier waarop mensen die weer terug kwamen naar Nederland werden opgevangen verschilde
heel erg. Sommige overlevenden kregen hulp bij het zoeken van een huis, een opleiding en werk.
Anderen werden niet welkom geheten en hadden het gevoel dat ze aan hun lot werden overgelaten.
De eerste tijd was iedereen op zoek naar familieleden. Sommigen doken op uit hun schuiladressen,
maar velen waren niet terug gekomen uit de kampen in Oost-Europa waarnaar ze gedeporteerd
waren. Er stonden dagelijks lange rijen voor de kantoren van het Rode Kruis, waar lijsten hingen met
personen van wie een sterfdatum bekend was geworden. Ook vulden veel mensen formulieren in
waarmee het Rode Kruis op zoek ging naar de verblijfplaats van vermiste personen. Er was geen
joodse familie meer die nog compleet was. Velen waren al hun familieleden kwijtgeraakt.
Didia, een meisje dat op haar 17e uit het Joods Weeshuis in Leiden was weggehaald, had als enige
van haar groep het vernietigingskamp Auschwitz overleefd. In juli 1945 schreef ze een brief aan een
mevrouw, die ze nauwelijks kende.
Als u dit leest, zult u natuurlijk niet weten, wie de persoon is die dit schrijft. Ik wil me dan ook eerst
even voorstellen: Didia Klein. …..Ik heb zo het idee dat ik zowat de enige overlevende ben van de
mensen (uit Leiden) die weggehaald zijn....Juffrouw Burgerhart, weet u dat u nog enkele dingen van
mij heeft, ik hoop dat u zo lief bent geweest dat allemaal te bewaren. En hoe is dat met al die
goederen uit het weeshuis? Zou ik, denkt u, wel aanspraak kunnen maken op wat kleren e.d. Daar mij
dat beloofd is, dat ik dit en dat zou kunnen krijgen als ik ooit eens terug zou komen.
De 20-jarige Didia werd opgevangen in kasteel Eerde, waar ze begeleiding kreeg om terug te keren in
de Nederlandse maatschappij. Behalve een beetje zakgeld en wat simpele spullen zoals een fotoalbum had Didia in het weeshuis weinig gehad dat van haarzelf was, maar toch probeerde ze haar
spullen terug te krijgen. Veel mensen hadden moeite om de spullen die ze tijdens de oorlog bij buren
of kennissen in bewaring hadden gegeven, op te halen. Bewijzen dat de spullen van hen waren
konden ze niet. Ook hierbij ging het om meer dan spullen. Het waren persoonlijke herinneringen die
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je verbonden met de persoon die je voor de oorlog was geweest, en met een zorgeloos gezinsleven
dat nooit meer terug zou komen.
De overheid nam de taak op zich ervoor te zorgen dat burgers die door de oorlog alles kwijt waren
geraakt weer iets konden opbouwen. Vaak ging het om een eenmalige uitkering. Een geldbedrag dus,
waarmee je zelf dingen kunt regelen. Er golden wel strenge regels waar niet van afgeweken werd.
Onderduikers die zelf hun onderduik hadden betaald kregen geen vergoeding, ook al waren zij hun
huis en bezittingen kwijt. Voor de mensen die geen uitkering kregen ging het om meer dan alleen
geld. Het uitblijven van de uitkering of schadevergoeding betekende dat het leed wat hen was
overkomen niet werd erkend.

Beeldvorming na de oorlog
Om de Nederlanders moed in te spreken en te motiveren voor de wederopbouw van het land, werd
er vlak na de oorlog een groot bevrijdingsfestival georganiseerd. Op 31 augustus 1945 werd door
vijfduizend figuranten een spel worden opgevoerd in het Olympisch stadion. De radio zond het uit en
het was te zien op het polygoon journaal in de bioscoop. De regering vond het belangrijk dat de
Nederlanders gepresenteerd zouden worden als een klein, maar onverschrokken volk dat in verzet
was gekomen en was blijven geloven in vrijheid en recht. Ook in andere media werd dit beeld naar
voren gebracht. Zo heldhaftig wilden de Nederlanders zichzelf graag zien. En zo zou iedereen de
schouders eronder willen zetten om het land weer welvarend te maken.
Het was niet wat er in werkelijkheid was gebeurd. Het dagelijks dagelijks leven van veel Nederlanders
was tijdens de oorlog niet ingrijpend veranderd, tot Nederlandse mannen werden opgeroepen om in
Duitsland te werken, en de hongerwinter van ’44-’45 in het westen van het land voor grote
problemen zorgde. Ondertussen had de Nederlandse overheid de anti-Joodse maatregelen van de
bezetter strikt uitgevoerd. Joodse Nederlanders werden stap voor stap buitengesloten en van hun
niet-Joodse landgenoten vervreemd. In ongeveer een jaar tijd (van zomer 1942 tot september 1943)
werden de meeste joden uit Nederland weggevoerd. In totaal werden ruim 100.000 joodse
Nederlanders vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, verhoudingsgewijs het grootste
aantal joodse inwoners van alle landen in West-Europa: 75% (ter vergelijking: in België was dat 40%,
en in Frankrijk 25%).
Nederlandse joden die terug kwamen uit de kampen konden niet rekenen op een speciale
behandeling of bijzondere sympathie. De enige krant die aandacht had voor hun ervaringen was de
communistische krant ‘de Waarheid’, waarin uitgebreide beschrijvingen van de concentratiekampen
verschenen. Maar de communisten, die een grote rol hadden gespeeld in het verzet, toonden geen
begrip voor mensen die geen tegenstand hadden geboden.
Joodse Nederlanders, die zich tijdens de oorlog al in de steek gelaten hadden gevoeld, werden door
het gebrek aan aandacht voor de Jodenvervolging bevestigd in het idee dat ze er niet meer bij
hoorden. Ze voelden zich niet langer thuis in Nederland. Velen emigreerden na de oorlog naar de
Verenigde Staten, Australië, en Palestina.
Ook in beelden van steen en staal draaide het om verzet. In 1952 werd het beeld van de dokwerker
opgericht: een stoere, echte Amsterdammer die geprotesteerd had tegen de vervolging van zijn
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joodse stadsgenoten. Het duurde nog enige decennia voordat er een speciaal monument kwam voor
de slachtoffers van de Holocaust: het Auschwitz-monument.
De uitgebreide aandacht voor het verzet had tot gevolg dat mensen doorgingen met elkaar en
zichzelf beoordelen. Je was goed of fout in de oorlog. Het goed en fout-denken werd zelfs toegepast
op slachtoffers. Hadden ze zich niet als makke schapen laten wegvoeren? In hoeverre was het hun
eigen schuld?
Wie weinig had gedaan begon zich schuldig te voelen. Sommigen werkten het schuldgevoel weg door
de bal opnieuw bij de joden te leggen. Hadden de joden zelf niet meer in verzet moeten komen? En
waren joden ook niet gewoon irritante mensen en bovendien geen echte Nederlanders? Antisemitische stereotypen kwamen weer naar boven: de rijke Jood, ‘de arrogante Jood´, ‘de sluwe
Jood’, bijvoorbeeld. Toen mensen met een joodse achtergrond vlak na de oorlog een hoge positie
kregen, ervoeren sommige niet-joden dat alsof dat ten koste ging van de kansen van een
Nederlander. ‘Ze moeten wel oppassen’, schreef iemand in de krant, anders zou alles weer opnieuw
beginnen. In sommige media werd geroepen dat het ‘joodse vraagstuk’, zoals dat voor de oorlog
genoemd was, nu toch echt opgelost moest worden.
Geleidelijk kwamen ook de grijstinten in beeld en zagen mensen in dat de waarheid meestal tussen
goed en fout in te vinden was. Niet iedereen was een dappere verzetsstrijder of fanatieke NSB-er
geweest. Tegenwoordig vinden steeds meer mensen het te gemakkelijk om achteraf te oordelen.
Hoe mensen zich in de oorlog gedroegen werd door meer dingen bepaald dan alleen de bereidheid
om in verzet te komen. Een oordeel is niet altijd op zijn plaats.
Het beeld dat mensen van de oorlogsjaren
hadden, veranderde ook door de
gebeurtenissen in de tijd waarin ze zelf
leefden. In de jaren van de Koude Oorlog
werd de oorlog vooral gezien als het bewijs
dat alles wat niet-democratisch was
bestreden moest worden. Toen de
spanningen minder werden verschoof de
aandacht naar de vervolging van de joden
en andere minderheidsgroepen. Er kwam
aandacht voor persoonlijk leed en
oorlogstrauma ‘s. Het werd duidelijk dat het
voor slachtoffers belangrijk is dat hun leed
wordt erkend en daders hun fouten
toegeven. In januari 2020 bood premier
Rutte zijn excuses aan voor het gedrag van
de Nederlandse overheid tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

De dokwerker met een rode vlag, 1 mei 1970
(Collectie Nationaal Archief)
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Anti-semitisme in de jaren '30
Ook het beeld dat de nazi’s de haat tegen de joden hadden ingevoerd, moest in de decennia na de
oorlog worden bijgesteld. Het werd duidelijk dat anti-semitisme al eeuwenlang in Nederland
voorkwam, net zoals in de rest van Europa. Het was diep geworteld in de cultuur, van stereotypen tot
sprookjes en verdachtmakingen. De nazi’s voegden er het waanidee aan toe dat er mensenrassen
bestonden en dat het Joodse ras uitgeroeid moest worden.
In een boek uit de jaren ‘70 met interviews met overlevenden (‘Herinnering aan Joods Amsterdam’),
komen onder andere de volgende ervaringen naar voren van joden die in de jaren ‘30 in Amsterdam
woonden:
Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst voor rotjodin werd uitgescholden, vertelde Bloeme. Ik wist
toch niet goed wat het was. Ik kwam huilend thuis, want ik begreep dat het niet leuk was. Maar wat
het was wist ik niet goed.
Joop kreeg op zijn zevende een bril. ’De jongens noemen me nou ‘Brillejoop’, zei hij toen hij thuis
kwam van het spelen op straat. ‘Wat gek, hoe weten ze nou dat ik Joop heet?’ Pas veel later begreep
hij dat de jongens hem hadden uitgescholden voor ‘brillenjood’.
Jacob herinnerde zich dat hij voor de oorlog al problemen had bij het solliciteren omdat hij Joods was.
Er was een bank op het Singel, waar we met twintig of dertig jongens tegelijk gingen solliciteren… Er
kwam een meneer naar buiten en die liep naar een jongen toe, keek rond en pikte er een uit. Ik voelde
me als op een slavenmarkt. Na een tijdje kwam hij terug en ging naar een ander. Steeds kijk hij mij
aan. Maar hij liep me gewoon voorbij. Tot al die jongens aan de beurt geweest waren, toen zei hij
tegen mij: ‘Voor jou heb ik niks.’ Ik heb het nog een paar keer gehad. Op één kantoor zeiden ze
gewoon tegen me: ‘Ik neem geen Joden.’
Bij Rosa op de avondschool praatten de meisjes over ‘zo’n vuile viezerik, zo’n smerige Jood,
enzo..’Toen zei ik: ‘Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben zelf Jodin…Toen bonden ze meteen in.
‘Oh, maar mijn moeder kent toch zoveel joodse mensen..’ Vanaf dat moment ging ik op zoek naar de
positieve kanten van het joods zijn’, herinnerde Rosa zich.
Jo Juda, die een beroemde violist werd, herinnert zich dat de discriminatie hem motiveerde om extra
hard te studeren. ‘Als je probeerde iets te bereiken kon je dat minderwaardigheidsgevoel
compenseren. Zodat je voor jezelf bewijst dat je iemand bent..’
Alhoewel er een bovenlaag was van joden die volledig geïntegreerd waren in de samenleving, en een
goede sociale en economische positie hadden, was een brede onderlaag nog altijd gemarginaliseerd.
In de oude Jodenbuurt in Amsterdam woonden mensen in krotten en leefden ze in grote armoede.
Tijdens de bezetting hadden de nazi’s gebruik kunnen maken van de marginale positie van de joodse
gemeenschappen, waardoor het gemakkelijk was geweest om hen volledig te isoleren en uit te
sluiten.
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Kwesties rond identiteit
Verschillende joden die de Shoah hadden overleefd vertelden dat ze zelf eigenlijk niet eens hadden
beseft dat ze joods waren. Thuis werd er niet veel aan gedaan en een synagoge hadden ze nog nooit
van binnen gezien. Pas toen de anti-Joodse maatregelen waren ingevoerd hadden ze zich joods
gevoeld.
Hanny Michaelis, een joods meisje van 17 dat op het Vossius gymnasium in Amsterdam zat, had al
dat gedoe met het jodendom stom vervelend gevonden. Waarom kunnen de Joden zich niet als
doodgewone mensen, voor mijn part met een godsdienst, gedragen, waarom moeten ze altijd iets
bijzonders hebben?, schreef ze. En waarom vinden sommige leerlingen het grappig om in je gezicht te
zeggen dat ze joden walgelijke mensen vinden, en dan erbij zeggen ‘Ja, jou niet, natuurlijk hoor!’ (uit:
Oorlogsdagboek)
Hanny kwam tijdens de haar onderduik bij een christelijk gezin terecht. Daar had ze er last van dat
van haar werd verwacht dat ze zich christelijk zou gedragen. Ze was niet het enige joodse kind dat
tijdens de onderduik de eigen identiteit moest ontkennen. Soms was de kinderen zelfs gevraagd om
te vergeten dat ze joods waren.
Lang overheerste het beeld dat joden die wel religieus waren (orthodoxen) niet in verzet waren
gekomen. Ook binnen de joodse gemeenschap klonk er kritiek, vooral op leiders in de Joodse Raden,
die hadden meegewerkt met de bezetter. In werkelijkheid was het zo dat de vele joden die in de
armste buurten van Amsterdam woonden geen mogelijkheden hadden gehad om onder te duiken.
Daarvoor had je genoeg geld nodig, en goede contacten. Soms doken families niet onder omdat ze bij
elkaar wilden blijven. Tenslotte wisten de meeste mensen niet dat de nazi ´s van plan waren om alle
joden in vernietigings- en concentratiekampen te vermoorden.

Bewoners van het Joods Weeshuis in Leiden,
jaren ‘30
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Tijdens de oorlog hadden zowel liberale als orthodoxe joden in het verzet gezeten. Ze gebruikten
schuilnamen en hielden het zelfs voor andere verzetsstrijders geheim dat ze joods waren, om
mensen niet onnodig in gevaar te brengen. Een bekende joodse verzetsstrijdster is Selma van der
Perre. Zij zat een tijdje ondergedoken in Leiden. Bep Bedak was een orthodox joodse studente die
veel verzetswerk verrichte voor joodse onderduikers in Leiden. Bep wilde niet meedoen aan het
georganiseerde studentenverzet, omdat haar doel was om joden te redden, en de studenten uit het
verzet alleen de nazi’s wilden bestrijden. Het aandeel van joodse verzetsstrijders bleef lang
onbekend, omdat zij niet konden praten over wat ze in de oorlog hadden meegemaakt. In 2013 bleek
uit onderzoek dat er binnen de joodse bevolkingsgroep naar verhouding zelfs meer verzetsstrijders
actief waren dan binnen de rest van de Nederlandse samenleving (Ben Braber, 2013).

Joodse jeugdvereniging in
Leiden, begin jaren ‘40

Door de oorlog waren er niet alleen meer dan 100.000 Nederlandse joden verdwenen, er was ook
een hele wereld verloren gegaan met Joodse wijken, joodse slagers en bakkers, joodse marktkooplui,
straatventers, joods onderwijs, joodse jeugdkranten, joodse muziek en joodse lekkernijen.
Amsterdam en de joden hadden eeuwen lang bij elkaar gehoord. ‘Mokum’ was de enige stad in
Europa geweest waar gedemonstreerd was tegen de eerste deportaties van joodse inwoners: ‘Ze
zullen met hun vuile poten van onze rotjoden afblijven’ (Februaristaking, 25 en 26 februari 1941). Ook
aan het Amsterdams kun je nog merken hoe de joodse gemeenschap met de stad vervlochten was.
Woorden als ‘gabber’, ‘gein’, ‘jatten’, ‘kapsones’, ’bajes’, ‘gozer’, ‘pleite’ en ‘mazel’ ‘tof’, ‘lef’, ‘smeris’
en ‘smoes’ komen allemaal uit het Nederlandse dialect van het Jiddisch (de taal van de Europese
joden).
Wilhelmina herinnert zich de een van de belangrijkste joodse feestdagen, de Seideravond. Dan kwam
de hele familie bij ons, zo’n stuk of dertig mensen: ooms, tantes, neefjes, nichtjes. Dat was ontzettend
leuk, dan mochten we als kinderen toch ook vier glazen wijn drinken. De ouderen zaten aan het hoofd
van de tafel, en wij aan de achterkant, en dan zaten we te lachen en we hadden een reuze plezier. Dat
waren echt grote familiefeesten.
Salko Herzenberger was huisarts. HIj verbaasde zich er over hoe weinig niet-joden wisten over het
joodse leven. … Van de joodse instellingen, de joodse begrippen, de joodse tradities hadden ze geen
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flauw idee. Ja, je kon zulke heerlijke matzes krijgen bij De Haan..En als een niet-jood bij je op visite
kwam dan zei hij: ‘Voordat ik bij je wegga, moet ik toch wel een paar matzes van je meenemen.’
Omdat het eeuwenlang gevaarlijk was als mensen wisten dat je joods bent, waren joden eraan
gewend geraakt om naar buiten toe weinig van hun identiteit te laten zien, en schermden zij hun
gemeenschappen af van de buitenwereld. Daardoor was er weinig algemeen bekend over wat het
inhield om je aan de joodse godsdienst en gebruiken te houden. Nog steeds denken veel mensen bij
joden vooral aan anti-semitisme, maar weten weinig mensen iets over de wijsheid, de verhalen, de
leefregels en de bijzondere cultuur.
Onze redding, dat is het jodendom zelf, preekte een bekende Nederlandse rabbi na de Duitse inval in
1940. Hij vergeleek de innerlijke kracht die het jodendom biedt met de harde steen die Jakob (de
voorvader van alle joden) als hoofdkussen gebruikte in de woestijn.
Zowel door de onderdrukker als in het jodendom wordt veel belang gehecht aan je afkomst. Na
eeuwen van vervolging wordt het anti-semitisme door sommige joden beleefd als een onderdeel van
het joods zijn.

Problemen in gezinnen
De verschrikkingen van de oorlog bleven diepgaande problemen in joodse gezinnen veroorzaken, ook
toen de oorlog al lang voorbij was. Ouders en kinderen die elkaar jaren niet gezien hadden waren niet
in staat om weer een goede band op te bouwen. De trauma’s die mensen hadden meegemaakt,
werkten door in het leven van hun kinderen en kleinkinderen.
Veel mensen verwerkten hun ervaringen in boeken, brieven en dagboeken (ego-documenten).
Peter Hein zat van zijn 4e tot zijn 6e jaar ondergedoken. Toen hij zijn ouders terug zag, herkende hij
hen niet. Ook nu was ik bij vreemde mensen ondergebracht, al waren het dit keer dan mijn ouders.
Weer een ander huis met andere geuren en geluiden (Peter Hein in ‘het zesde jaar’)
In het leven Natascha van Weezel (1986) is de oorlog nog aanwezig. Bijna iedere dag. Omdat haar
moeder extreem bang was dat haar als kind iets overkwam, bijvoorbeeld. Omdat ze bij iedereen die
ze ontmoet onbewust even checkt of diegene 'onderduik-proof' is. Omdat je je als jood toch altijd
anders voelt dan anderen. Op je hoede. In 2015 verscheen haar boek De derde generatie.
Kleinkinderen van de Holocaust.

Natascha met haar oma
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Het verhaal van Peter
Op 5 mei mei 1945 werd Nederland bevrijd. De straten vulden zich met feestvierende mensen en de
vlaggen hingen uit. Maar sommige mensen voelden zich helemaal niet bevrijd. Zoals Peter. Hij en zijn
ouders blijven gevangen in de gedachte dat zij vreemden voor elkaar zijn. Terwijl Peter voor de oorlog
een warm en gezellig thuis heeft gehad. Hij herinnert zich hoe graag hij bij zijn vader ging kijken als
hij in zijn werkplaats leunstoelen maakte en hoe hij samen met hem kranten en houtjes in de kachel
gooide tot de kamer lekker warm werd. En dat er vaak bezoekers kwamen, die door zijn ouders
gastvrij werden onthaald.
Maar toen kwam op een dag Nel hem ophalen voor een wandeling. Peter (4 jaar) huppelde vol
verwachting met haar mee. Ze gingen een huis binnen aan een pleintje tegenover een kerk. Het is er
somber, zonder de kleurige schilderijen van thuis, die zijn vader zelf geschilderd had. De mensen zijn
grijs en kaarsrecht. Peter zegt dat hij zin heeft om naar huis te gaan. ..Plotseling stond Nel op, gaf me
in het voorbijgaan een zoen en ging zonder om te kijken haastig de kamer uit. Ik hoorde hoe de
buitendeur dichtviel. . Ik voelde hoe ze naar me keken en zich verbaasden. 'Echt een Joodje', zei de
vrouw. Dat lange zwarte haar moet er maar gauw af'. Die avond werd ik voor het eerst niet door mijn
vader en moeder en mesjoggene Lenie naar bed gebracht, maar door de ouwelijke vrouw tegen wie ik
Moe moest zeggen...Snikkend bleef ik achter. Ik kroop weer uit bed, wist niet wat ik moest doen en
ging tenslotte op het vloerkleedje liggen. Rillend huilde ik mezelf voor de poten van het bed in
slaap. En dit zal niet de eerste keer zijn dat Peter het bij vreemde mensen moet zien te redden. Hij
verandert tijdens zijn twee onderduikjaren zo vaak van adres dat hij de tel kwijtraakt. Na de oorlog
krijgen zijn ouders hem terug maar hij is vergeten hoe ze eruit zien. Daar stonden ze. Een kleine
tengere vrouw met een smal gezicht en golvend bruin haar. Heel anders dan ik me had voorgesteld. Ze
keek met doffe ogen sprakeloos naar mij..Ik keek langs haar heen naar de onhandige, bleke man die
doodstil achter haar stond. Zijn ene arm hing slap langs zijn lichaam, onder de andere had hij een
zeilboot geklemd (die hij tijdens de onderduik voor Peter gemaakt had). Hij droeg een blauwe
winterjas. Aan zijn voeten had hij geel-met-bruin geruite pantoffels. Niemand zei iets. Ik kroop dichter
tegen tante Cor aan. ...Mijn moeder deed een paar stappen naar voren en boog zich naar me toe. Ze
wilde me kussen. Ik draaide mijn hoofd van haar weg. Verward keerde ze zich naar tante Cor. Die ging,
alsof ze me wilde beschermen, half voor mij staan en lachte naar haar. 'Kristemesiele, een
godswonder dat jullie het overleefd hebben.' (Fragment uit: ‘Het zesde jaar’, Peter Hein)

Intocht van Canadese bevrijders in
Leiden (Plantage), (Collectie Nationaal
Archief)
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Context:
De situatie van de joden door de eeuwen heen
Joden in Europa waren een minderheid en hadden altijd te maken met christenen om hen heen.
Het christendom was ontstaan binnen het jodendom, als beweging van mensen die Jezus als
leermeester kozen. De beweging raakte steeds verder verwijderd van haar joodse wortels en groeide
na verloop van tijd uit tot een op zichzelf staande godsdienst. In tegenstelling tot joden vonden
christenen het belangrijk om anderen van je geloof te overtuigen en bij de beweging in te lijven.
Joden en christenen verspreidden zich vanuit Palestina over de omringende regio en Europa. Vanaf
de vierde eeuw voerden de machthebbers van Europa het christendom in als godsdienst voor
iedereen. Het kwam hen goed uit als alle mensen dezelfde religie hadden. Zo konden ze
gemakkelijker controle uitoefenen over hun gebied.
De joden in Europa waren vanaf de Middeleeuwen gewend om in aparte gemeenschappen te leven.
Ze werden niet als volwaardige burgers behandeld, en kregen regelmatig te maken met aanvallen
van buitenaf, waarbij ze in grote getale werden vermoord. Als er problemen waren in de
maatschappij, bijvoorbeeld bij de pestepidemie, kregen de joden daar de schuld van. Joden voelden
zich dan ook meer verbonden met joden uit andere gebieden, dan met hun christelijke buren. In heel
Europa werden joden regelmatig verdreven uit de steden. Ze moesten toestemming vragen om in
een andere stad te wonen. Die toestemming werd door het stadsbestuur meestal niet verleend.
Joden mochten geen wapens dragen en moesten betalen voor bescherming. Machthebbers zagen
joden als bedreiging voor de eenheid in hun gebied, die gebaseerd was op het christendom.
Generaties lang werden mensen als jood of christen ‘geboren’ en volgden ze het geloof en de
gebruiken die daarbij hoorden van hun ouders. Het kwam wel eens voor dat joden ervoor kozen om
christen te worden, en heel soms werd een christen wel eens jood. Je kon overstappen omdat je de
andere religie aantrekkelijker vond, maar bijvoorbeeld ook omdat je verliefd was op iemand of wilde
ontkomen aan vervolging. Pas in de moderne tijd ervoeren mensen het als een persoonlijke keuze of
je wel of niet religieus wilde zijn.
In 1492 bekeerden joden in Spanje zich massaal tot het christendom nadat ze de keuze hadden
gekregen om het gebied te verlaten of te sterven. Dit verdrijvingsedict zorgde voor een grote
toestroom van joden uit Spanje naar noordelijke gebieden, onder andere naar Nederland. Later
kwamen daar joodse vluchtelingen uit Oost-Europa bij.
In Nederland begonnen de joden er vanaf de zeventiende eeuw steeds meer officieel bij te horen. Ze
profiteerden van de ‘vrijheid van godsdienst’ die na de Nederlandse Opstand (1568-1648) was
ingevoerd, waardoor de situatie in Nederland beter was dan elders in Europa. Uiteindelijk (in 1796)
kregen ze dezelfde rechten en plichten als de andere burgers en toegang tot goede economische en
sociale posities.
Binnen de joodse gemeenschappen moesten de mensen zichzelf opnieuw uitvinden. Waren ze nu
jood of Nederlander? Of konden ze het allebei tegelijk zijn? Nu de joden niet langer afgescheiden van
de maatschappij hoefden te leven leidde dit tot een zoektocht naar nieuwe manieren om vorm te
geven aan de eigen identiteit.
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De jeugdervaringen Loe Lap uit de jaren ‘30 van de twintigste eeuw geven een goed beeld van de
spagaat waarin joodse gezinnen zich soms bevonden.´Mijn oma wilde mij ooit zien als voorzanger.
Het had er niks mee te maken of ik wel of niet mooi kon zingen, het was haar ideaal. Ze stond erop.
Mijn vader was liberaal en voelde er niks voor. Toen ik geboren werd wilde hij niet eens dat ik
besneden zou worden. Maar hij had niks in te brengen. Toen ik dertien jaar was moest ik bar mitswa
doen hè (een ritueel in de synagoge (sjoel) waarna je voor de joodse wet volwassen bent). Dus mijn
oma mee naar de sjoel. De belevenis van haar leven. ‘... ‘Het enige wat ik fijn vond, was dat ik veel
cadeaus kreeg. Toen we weer thuis waren verveelde ik me zo dat ik tegen mijn moeder zei dat ik naar
de Cinema Royal (bioscoop) wilde. .. Mijn moeder zei: dat ken je niet maken jongen, ‘…..’ je krijgt van
mij geen geld.’ Mijn oma hoorde het en zei: ‘Wat is het dan, kind?’ ‘Oma, ik wil een uurtje weg. En
dan moet ik geld hebben.’ Zei ze: ‘hoeveel moet je hebben dan?’ Zeg ik: ‘een kwartje. Ik wil naar de
Cinema Royal.’ Wat denk je dat ze deed, die sjlemiel? Op sjabbes, terwijl ze geen geld mocht
uitgeven? ‘Kijk eens, is dat een kwartje, hier heb je nog een kwartje, gij jij maar naar de Cinema
Royal. En zo zat ik op sjabbes in de Cinema Royal op de dag van m’n bar mitswa..
In diezelfde jaren ‘30 voelden veel joden zich aangetrokken tot het socialisme. Ze vonden vrijheid en
gelijkheid het belangrijkst en hielden van de joodse godsdienst alleen nog een aantal gewoontes en
gebruiken over.
Ook Zionistische organisaties maakten in die tijd een sterke groei door. Het Zionisme zag een eigen
land voor joden als oplossing voor hun problemen. Met landbouwprojecten en pr-acties
stimuleerden ze emigratie naar Palestina, waar het jodendom ooit was ontstaan. Nu de situatie voor
joden in Europa erg bedreigend werd, begonnen steeds meer mensen dit een serieuze optie te
vinden. De zionistische beweging groeide uit tot een tegenbeweging tegen het fascisme en
antisemitisme. Tijdens de oorlog werden door aanhangers van deze beweging vluchtroutes naar
Palestina georganiseerd.
Sinds joden dezelfde rechten hadden als iedereen, werden ze geregistreerd. Ze kwamen met hun
naam en godsdienst in de administratie van de Burgerlijke Stand terecht, waarmee ze bijvoorbeeld
toegang kregen tot steun van de overheid. Helaas zou deze nauwkeurige administratie er tijdens de
bezetting toe leiden dat de nazi's gemakkelijk in kaart konden brengen hoeveel mensen er van
joodse afkomst waren.
Na de oorlog was er van de joodse gemeenschappen weinig meer over. Toch probeerde men het
joodse leven stukje bij beetje weer op te bouwen. Een aantal synagoges werd weer in gebruik
genomen en mensen zochten opnieuw naar manieren om hun joods zijn in te vullen. Het Joods
Historisch Museum in Amsterdam is een van de plekken waar de joodse cultuur en geschiedenis
levend worden gehouden.
In de geschiedenis zijn joodse gemeenschappen al zo vaak bijna ten onder gegaan, maar altijd bleef
er genoeg over om verbonden te blijven met het verleden en hoop en vertrouwen te houden in de
toekomst. Dat vertelde de jonge rabbi Frank in 1943 voordat hij werd doodgeschoten, aan zijn
medegevangenen. Ook al doden de nazi’s ons, het jodendom zal het fascisme overleven.
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