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JONGEREN IN DE 
ILLEGALITEIT

‘Ik ben als kind de 
oorlog ingegaan en 
er als volwassene 
uitgekomen’
Aukje Holtrop en Christine Otten 
Foto’s: Bert Nienhuis
In de Tweede Wereldoorlog waren het niet alleen de volwas
sen mannen en vrouwen die in verzet kwamen tegen de 
Duitsers. Ook jongeren, kinderen soms, hebben actief verzet 
gepleegd. Er waren twaalfjarigen die illegale kranten ver
spreidden, dertien jarigen die wapens vervoerden en veer- 
tienjarigen die andere kinderen naar een onderduikadres 
brachten. Op een leeftijd dat jongeren geacht worden een 
onbezorgde jeugd te hebben, met feestjes, huiswerk maken, 
gekdoen en verliefdheden, deden deze kinderen illegaal, ge
vaarlijk werk. ‘Het was een bloedserieuze tijd,’ zegt een van 
hen, ‘hoe kon het dus anders?’
Nu, veertig jaar later, praten enkelen van hen voor het eerst 
over de spanning die het illegale werk voor hen, in hun pu
berteit, met zich meebracht. Hebben kinderen minder last 
van angst en zien ze geen risico’s? ‘Ik was als een kind dat op 
een hoge stoel staat en niet overziet dat ze in de afgrond kan 
lazeren,’ zegt er één.
Maar wat ze toen, door hun jeugd of uit lijfsbehoud, onder
drukten, komt de laatste jaren verhevigd terug. ‘Ik word ’s 
nachts wakker en denk: O god, hoe heb ik dat ooit durven 
doen?’ vertelt een ander. De risico’s die ze toen misschien 
niet zagen, blijken wel degelijk ergens diep weg, gere
gistreerd te zijn. Bij sommigen heeft dat tot ernstige crises 
geleid en slapeloze nachten. ‘Ik zeg altijd wel dat het me 
niets doet en dat ik het als een avontuur beleefd heb,’ zegt er 
één, ‘maar ik praat er toch maar liever niet over, het geeft 
me een heel naar gevoel.’
Een dubbelleven, dat leidden ze in die tijd. ‘Als ik overdag 
op pad moest, was ik dus flink, een groot mens, en als ik 
thuiskwam, was ik weer kind.’
Zo’n jeugd werkt door. ‘Ik heb het nog: zakelijk voel ik me 
heel goed en sterk en in mijn privé-leven kan ik heel kinder
achtig zijn, of kinderlijk, liever gezegd.’
Gesprekken met mensen die hun jeugd hebben overgesla
gen. ‘Ik heb het nooit over mijn jeugd, ik heb het over de tijd 
dat ik jong was,’ zegt een vrouw.
Maar spijt hebben ze er niet van.
‘Als er morgen iets dergelijks zou uitbreken, dan zat ik over
morgen weer in het verzet.’

Frans Dolleman bij het monument ter herdenking van de executie van leden van het
MML-front waar ook zijn vader toe behoorde.
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haal je het in je hoofd om iets anders te zeggen 
dan ome Henk.

Over wat er thuis aan illegaal werk gebeurde, 
sprak je niet. Het werd niet nadrukkelijk gezegd 
dat je je mond erover moest houden. Dat wist je. 
Ook met mijn vriendje Simon praatte ik er niet 
over. Die kwam ook uit zo’n links gezin en daar 
leefden dezelfde gedachten. Die jongen wist ook 
dat het oorlog was en dat de dingen verhard wa
ren. Daar hoefde je niet over te praten.
Je deed ook gewoon andere dingen, naar de ra
dio luisteren, naar Engeland, de nieuwsberich
ten — die waren misschien wel belangrijk, maar 
voor ons helemaal niet. Voor ons was spannend: 
de Radio Rhythm Club, en dan was het niet 
spannend omdat je niet naar de radio mocht 
luisteren of naar Engeland, nee, je luisterde naar 
de crème de la crème van de jazz.’

Frans zijn moeder en broers waren ook in het 
verzet. Moeder was koerierster, veel op pad. Al
tijd actief.
Dries en Wil zijn de twee oudere broers van 
Frans die beiden verleden jaar zijn overleden. 
Frans: ‘Wil kreeg in ’43 een oproep voor de 
Arbeitseinsatz, ergens in Letland. Hij is toen 
ondergedoken, eerst in Deventer, later in Am
sterdam bij de familie Pelgrom. Een men
senpakhuis, het huis zat vol met joodse onder
duikers. Afijn broer was de enige niet-jood. Ik 
bezocht Wil daar vaak. Ik ging ook om met die 
jongens van Pelgrom. Het was altijd zo dat je op 
een speciale manier moest bellen, dan wisten ze 
dat het vertrouwd was. Werd er gewoon gebeld 
dan was het dus geen bekend volk. Een keer was 
het dochtertje van Pelgrom bij een vriendinne
tje en daar was een overval geweest. De Duitsers 
zijn toen met haar naar huis gegaan. Het meisje 
belde ‘gewoon’, dus het teken dat er geen ver
trouwde mensen voor de deur stonden. Toen 
moet er iemand uit het raam gekeken hebben en 
die zag die kleine meid staan... ze deden de deur 
open. Op één kind na, dat bij moeder Pelgrom 
in bed gekropen was, zijn alle onderduikers 
meegenomen. Van de joden heeft niemand het 
overleefd. Mijn broer heeft toen een tijd in een 
strafkamp gezeten.’

In september ’44 werden alle mannen en jon
gens die nog konden werken gezocht. Samen 
met zijn broer Dries dook Frans onder, thuis 
onder de vloer in het magazijn van het Haagse 
verzet. Frans: ‘Met Zwarte Kees in huis hadden 
we veel voorinformatie. We wisten wanneer raz
zia’s zouden komen, dan doken we onder de 
vloer. Dat was me wat. Wat lag daar veel: sta
pels bonkaarten, sigaretten, passen, alles wat je 
nodig hebt om mensen in leven te houden. We 
hadden dan zo’n pot stijfsel en grote vellen waar 
je bonnen op moest plakken. Dat deden wij, dat 
was ons werk onder de vloer — zo brachten we 
de tijd door. Maar toch, als je dat geblaf van de 
Duitsers hoorde boven je hoofd: de bel gaat en 
je hoort die Duitsers lopen boven je hoofd, ge
dempt weliswaar. Dan doe je het in je broek. 
Het gevoel dat je dan nergens heen kunt, dat is 
erg. Op straat heb je nog het gevoel dat je weg 
kunt lopen. Je hebt dan nog ruimte.’
Voordat Frans onderdook gingen toch ook ge
wone dagelijkse dingen door. Hij studeerde bij
voorbeeld hard om op de MTS te komen. In juli
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’44, deed hij nog toelatingsexamen. ‘Daar ben 
ik nog voor geslaagd ook, met redelijke cijfers. 
Toen heb ik een uitbundige kaart naar huis 
gestuurd, je weet wel, zo eentje met “geslaagd” 
erop en iets vrolijks. In mijn herinnering heb ik 
daar nooit een reactie op gehad. Die mensen 
hadden belangrijker dingen aan hun hoofd. En 
in vergelijking met de dingen die mijn moeder, 
broers en “Zwarte Kees” deden, was het ook 
volkomen onbelangrijk. Maar voor mij was het 
wel verschrikkelijk belangrijk. Dat was een te
leurstelling. Dat heb ik ze toen wel kwalijk ge
nomen.’

Een slungelig joch
‘Mijn oudste broer, mijn oudste en mijn jongste 
zus zaten in het actieve verzet. Mijn andere 
broer was ziek, maar die wist ook meer, want bij 
hem werden vaak vergaderingen gehouden waar 
ik niet bij was. Ieder had z’n taak binnen het ge
zin. M’n vader was er niet meer. Ik deed het 
zware werk: zorgde voor de fietsen, werkte in de 
moestuin, hakte hout. Thuis vonden ze: drie in 
het verzet is meer dan genoeg. Dat vond ik soms 
niet leuk. Ik voelde me wel eens buitengesloten; 
vond dat ik eigenlijk te weinig wist en mocht. 
Dat zei ik niet. Dat werd ook afgehouden: het ri
sico was al groot genoeg.’
Theo Hendriks was in mei 1940 twaalf jaar; 
groeide op in een politiek bewust gezin in De
venter: broers lid van de communistische partij, 
zusters lid van de jeugdbeweging en een vader 
die dan wel tot ’39 niet georganiseerd was, maar 
toch zijn kinderen een behoorlijk maatschappe
lijk bewustzijn mee wilde geven.
Theo en z’n vrouw An wonen nog steeds in De
venter. En Theo bemoeit zich ook nog steeds 
met politiek: in de buurt, in de communistische 
partij. Hij zegt: ‘Ik denk dat ik nu wat afstande
lijker kan redeneren dan mijn broers en zusters 
die echt in die constellatie hebben gezeten. Hun 
angsten waren veel groter. Ik heb me nooit be
dreigd gevoeld.’

Theo’s vader werd al snel opgepakt. Want in 
’39 was hij wel lid geworden van ‘de partij’, hij 
werd een centrale figuur, een gezocht persoon.
Op 25 juni ’41 werd hij door de Nederlandse 
politie van huis gehaald. Van kamp Amersfoort 
werd hij naar het concentratiekamp Neuengam- 
me getransporteerd. Drie maanden later kreeg 
het gezin Hendriks het overlijdensbericht.
Het gezin moest doordraaien. Er waren nog zes 
kinderen thuis en moeder moest van een scha
mele uitkering rondkomen. Theo kreeg een ei
gen rol toebedeeld: als hij niet op school was, 
sleepte hij hout naar huis, maakte hij van twee 
paar versleten schoenen, één bruikbaar paar, en 
zorgde dat er groenten van de tuin kwam. Maar 
in huis gebeurde méér. Theo’s zuster An, en 
toen deze tbc kreeg later ook Stien en het jonge
re zusje Rie, waren koeriersters voor de illegale 
Waarheid. Die werd in een dorpje bij Deventer 
— over de IJssel — gedrukt, dus moesten zijn 
zusters iedere keer minstens twee maal langs de 
wachtposten op de brug over de IJssel. Dat ver
oorzaakte grote spanning in het gezin, wanneer 
An of Stien bijvoorbeeld nog niet voor spertijd 
terug waren.
Theo moest wel eens berichten doorgeven. Hij 
kreeg een briefje mee, of een mondelinge bood-
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schap en die moest hij naar bepaalde adressen 
overbrengen. ‘Dat ervaar je niet als gevaarlijk. 
Juist omdat het gewoon een boodschap wegbren
gen is.’ En Theo was — omdat hij zo jong was 
en een ‘slungelig joch’ — vaak een goede dek
mantel. Theo: ‘Een half jaar voor het einde van 
de oorlog werden hele groepen opgerold. Alle 
contacten waren weg. Ons gezin liep gevaar, 
want wij waren het volgende contactpunt. Op 
het landgoed Oxerhof werden die mensen ge
vangen gehouden en gemarteld. Mijn broer wil
de erheen. Hij moest wat doen. Tegen mij zei 
hij: Theo, je moet even mee. Je moet me verder 
niks vragen. Ik val minder op als jij bij me bent. 
Ik ben meegegaan. Scheet in m’n broek van 
angst. We konden niks doen — maar hij ging 
toch, hij moest iets doen.'
Theo was scholier en werd dus ook opgeroepen 
om mee te bouwen aan de verdedigingslinies bij 
de IJssel. Een half jaar dook hij onder, maar 
toen de boer bij wie hij in huis zat, het te be
nauwd kreeg, deed hij het toch maar. Z’n broer 
had gezegd: ook daar kun je de boel traineren, 
saboteren.
Munitiepunten moesten er gemaakt worden: 
paaltjes ondersteund met ijzerdraad moesten in 
de grond. Theo: ‘We draaiden het ene na het an
dere paaltje met ijzerdraad kapot. Ook onder 
hun ogen. Je moest het doen, de Duitsers 
moesten verliezen en je wilde ook je steentje bij
dragen.’ Éénmaal liep het uit de hand: Theo en 
z’n maat namen zomaar pauzes. Dat mocht niet. 
Theo: ‘Die Duitser kwam binnen en zei: “Her- ; 
schaften, Schwarze Compagnie.” Dat was een 
strafkolonie en dan was je nog niet jarig. Hij zei 
erbij: “Sie werden erschossen.” Ik zei tegen 
mijn vriend: “Nu is het tijd”. We zijn vertrok
ken van het punt waar we moesten graven. ! 
Doorgelopen, zonder omkijken. Je nam een ont- j 
zaglijk risico. Maar het idee dat je weggevoerd 
werd, van huis af moest, dat wilden we niet.’ i

‘Overdag was je een 
ander mens’
Een volwassene, die in de oorlog verzetswerk 
deed, leidde vaak een dubbelleven. Overdag een 
baan, ’s avonds illegaal werk. Altijd voorzichtig 
met wat je zei tegen mensen die je op straat te
genkwam, hoe je eruitzag. Altijd op je hoede. 
Voor een kind kwam daar nog iets bij: in de oor- I 
log werden ze als volwassenen beschouwd, ze 
kregen volwassen verantwoordelijkheid, de 
ernst van het leven was een volwassen ernst van 
het leven. Maar ondertussen waren ze ook kin
deren, in de puberteit soms, en het leven dat bij j 
die leeftijd hoort, met feestjes, uitgaan, verliefd
heden, dat wilden ze wel, maar het was er niet. 
Ook een vorm van dubbelleven dat na de oorlog 
soms tot problemen heeft geleid. Want toen wa- I 
ren de kinderen uit het verzet weer gewoon kin- |  
deren die thuis wonen.

Mary van der Kar kan die verschillende vormen 
van dubbelleven heel goed onder woorden bren
gen. Ze vertelt in haar lichte kamer in 
Amsterdam-zuid, de buurt waar ze altijd is blij- ■ 
ven wonen, over haar jeugd. Haar zuster Betty, 
die in de oorlog in Friesland was ondergedoken, 
is ook bij het gesprek aanwezig en vult het ver
haal van Mary zo nu en dan aan.
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Mary van der Kar

In de oorlog had Mary een baan op een kantoor. 
‘Overdag was je een heel ander mens dan ’s 
avonds thuis, want dan was er toch wel de angst 
als je met een stuk of acht personen, grotendeels 
onderduikers, aan tafel zat te eten. Je kwam la
chend van kantoor en dan kwam je in een heel 
ernstige sfeer thuis. Het was zó verschillend.’ 
Mary was vijftien jaar toen de oorlog begon. 
Een beschermd gezin, zegt ze. ‘Als er wat 
besproken werd was het: “Gaan jullie maar 
weg” of “Bemoei je er niet mee”. Je wist wel 
van jodenrazzia’s in Duitsland, de Kristall- 
nacht, maar je was minder bewust dan de kinde
ren tegenwoordig zijn.’
Vader was joods, moeder had alleen een joodse 
vader, maar de kinderen wisten niet beter dan

dat ze helemaal joods waren omdat ze alle speci
fieke joodse gebruiken thuis volgden. Zoals de 
speciale vrijdagavond en niet naar school op 
grote verzoendag.
Hoe ze in het verzet is gekomen, is nauwelijks 
na te gaan. Ze rolde erin, het ging automatisch 
in de huishouding mee. Talloze onderduikers in 
huis, er werden thuis persoonsbewijzen vervalst 
en via het afgeven van brieven kwam ze in con
tact met de Friesland-groep. ‘Mijn moeder ging 
mensen wegbrengen en ik ging mensen weg
brengen, je kreeg wel eens een paar dagen vrij 
van kantoor om eten te gaan halen bij de boeren 
en dan bracht ik joodse kinderen naar Friesland 
om onder te duiken, met de trein of op de boot, 
met een fiets met houten bandjes.’
Was u zich bewust van het gevaar?
‘Ik deed me altijd groter voor dan ik was, dat

kan ik me nog herinneren en zo werd je als vol
wassene beschouwd. Je wist wel dat het gevaar
lijk was, maar het móest. Als jij het niet deed 
wie zou het dan doen?’
Het ouderlijk huis was een doorgangshuis, er 
kwamen mensen die geen plaats hadden en die 
werden weer verder geholpen. Thuis waren ook 
extra bonkaarten, die Mary wegbracht, omdat 
het te gevaarlijk was die thuis te houden. Ze ver
borg ze overdag in een kaartenbak op kantoor 
waar zij alleen over ging. ‘Ik weet nog die angst, 
als iemand in die bak wilde, dat ik dan zei: “Nee 
joh, laat mij dat maar doen want als de boel door 
mekaar komt kan ik het niet meer terugvinden.” 
Dat liegen ging me trouwens heel goed af, on
voorstelbaar eigenlijk omdat ik een vreselijke 
hekel heb aan jokken en mijn zuster me van 
jongsaan had voorgehouden dat ik niet moest 
jokken omdat het altijd uitkwam, en dat je je 
toch zou verspreken.’
Na de bonkaarten kwam het wegbrengen van 
mensen. Haar moeder deed het eerst in haar 
eentje, maar er waren teveel mensen en dan zat 
haar moeder in de ene coupé en zij, alleen, in de 
andere coupé. Ze had dan geen contact met haar 
moeder, ze gingen vanuit Friesland ook altijd 
apart terug. En later ging ze met de boot naar 
Lemmer, helemaal alleen, sliep een nacht in 
Friesland en ging met eten, wol en bonkaarten 
terug. Ze had een leren jas en bergschoenen van 
de buren gekregen, tegen de kou, en ze weet dat 
ze in die jas ook een keer wapens heeft vervoerd. 
‘Maar wat voor soort wapen het was kan ik je 
niet vertellen, het werd op het station van 
Heerenveen in m’n jas gestopt, in die hele grote 
zakken van die jas.’
Bent u nooit aangehouden?
‘Ja, in Lemmer moest een keer mijn koffer open 
en dan visiteerden ze je, ze voelden zo langs je 
heen en dat was heel naar. Maar ik heb geluk ge
had, het was gewoon mijn tijd nog niet. Je was 
inwendig vreselijk angstig, maar uiterlijk deed 
ik heel onverschillig. Ik weet nog wel dat ik met 
zware zijtassen en nog een koffer op m’n baga
gedrager en ook nog een heleboel spullen op 
m’n lichaam bij het Victoriahotel, bij het Cen
traal Station in Amsterdam, was en dat m’n fiets 
toen kieperde en ik hem niet overeind kon krij
gen. Er kwam een man die me wilde helpen, wat 
ik een beetje eng vond. Maar hij heeft me keurig 
thuis gebracht en ik heb toen zo gehuild, zo ge
huild.’
Er is zoveel gebeurd, zegt ze, je hebt eigenlijk 
zoveel te verwerken gehad. ‘Ik heb ook met m’n 
moeder mensen willen halen uit de Hollandsche 
Schouwburg. Het waren vrienden van ons. We 
hebben het voor elkaar gekregen dat we tot in 
de schouwburg doordrongen. Hoe die mensen 
daar allemaal met hun spullen op de grond la
gen, zal ik ook nooit vergeten. We zeiden tegen 
dat echtpaar: “Loop met ons mee eruit, ga met 
ons mee.” Maar ze durfden niet. En ze zijn niet 
meer teruggekomen.’
Na even stilte zegt ze: ‘Ze hadden nu in de ne
gentig geweest. Ze waren er nu ook niet meer 
geweest. Maar toen waren ze misschien veertig, 
vijfenveertig. Als meisje van achttien vind je 
veertig oud.’

Thuis waren altijd onderduikers: ‘Ik heb zeker 
drie jaar lang bij m’n ouders in het lits jumeaux 
geslapen, drie jaar lang, moet je nagaan. Omdat
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er boven altijd mensen waren, bij m’n broer op 
zijn kamer en in de andere kamer boven en we 
hadden een schuilplaats op zolder.’
Werd er wel eens over gevaar gesproken thuis? 
‘Nee, absoluut niet. Mijn vader was iemand die 
ons vanaf het begin van de oorlog heeft voorge
houden dat we dit moesten. Je dacht er ook niet 
over na, je deed het gewoon.
Er werd thuis alleen gezegd dat er deze week dit 
of dat moest worden gedaan, waar iets verbor
gen moest worden, maar verder hadden we het 
er onderling nooit over. We hadden alle appara
ten voor stempels in huis, maar daar is ook nooit 
over gepraat. En het gekke is dat ik het er met 
m’n ouders na de oorlog ook nooit uitgebreid 
over heb gehad.’
Deed u ook leuke dingen, met vriendinnen uitgaan 
bijvoorbeeld?

Femanda van Hamersveld

‘Ik had wel vriendinnen van kantoor, maar met 
hen kon je niet praten over wat je ernaast deed. 
En je had geen tijd om gezellige dingen te doen. 
We hadden thuis zoveel afleiding van mensen 
die je moest opbeuren. Ik denk wel eens, ik heb 
die leuke leeftijd gemist, dat onbezorgde. Ik ben 
als kind de oorlog ingegaan en er als volwassene 
uitgekomen. Na de oorlog ben ik dat gek doen, 
dat onbezonnene pas gaan missen, in de oorlog 
wilde ik alleen maar helpen.
Ik hoorde wel dat vriendinnetjes naar het thea
ter gingen, ze vroegen me ook wel mee. Dan zei 
ik altijd dat ik dit of dat moest doen en dat ik 
met een studie bezig was. Ik ben dus nooit uit
geweest en zij gingen gezellig met elkaar dansen 
en flirten en zo. Dat kon ik me helemaal niet
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permitteren, dat wist ik heel goed. Ik kon toch 
geen vriendje mee naar huis nemen, je wist toch 
nooit wat het voor een jongen was. En ik was 
vóór die tijd erg met jongens, ik had altijd 
vriendjes. Ik had ook in de oorlog een vriendje, 
een joods vriendje. Die was zo netjes aange
kleed, zo helder, ik was echt gek op hem. We 
gingen zo’n beetje met elkaar, dat was heel leuk. 
Hij studeerde economie. Het was iets waar je 
thuis niet over kon praten, die dingen mochten 
helemaal niet. Die jongen is dus niet meer te
ruggekomen. Na de oorlog heb ik altijd nog ge
hoopt dat hij terug zou komen en vandaar dat ik 
die verliefdheden een tijd heb afgehouden. Het 
was té pijnlijk.’
In de oorlog het leven van een volwassene. En 
daarna?
‘Dat gekdoen kon niet meer, daar was ik toch te 
volwassen voor en je had vooral die eerste maan
den teveel verdriet om vrienden die niet terug
kwamen, kinderen die hun ouders misten en al 
die joodse vrienden en vriendinnen die ik niet 
meer had. En je merkte ook dat je je niet meer 
als een kind van veertien kon gedragen, je moest 
je direct als een jongedame gaan gedragen. Een 
beetje lolmaken werd toen gek gevonden.
Het was eigenlijk nog ingewikkelder: je mocht 
niet te jolig doen, omdat dat kinderachtig was, 
maar aan de andere kant moest je je weer aan
passen aan de gezinsregels. In de oorlog had je 
een vreselijke verantwoordelijkheid. Als je met 
onderduikers wegging moest je ervoor zorgen 
dat ze goed thuiskwamen. En je had de verant
woordelijkheid om het leven een beetje prettig 
voor ze te maken, ze eens op andere gedachten 
te brengen. Maar na de oorlog werd dat meteen 
weer de kop ingedrukt, moest je bij je ouders en 
bij vrienden in een keurslijf lopen. Ik kreeg een 
standje als ik niet van te voren opbelde dat ik na 
tennissen niet thuis kwam eten. En denk maar 
niet dat je een schuine mop mocht vertellen. Je 
mocht ineens veel minder. Een nacht wegblij
ven of zo, dat kwam niet in je hoofd op. Dat 
deed een meisje niet, dat was niet netjes. En 
toen was ik inmiddels al éénentwintig jaar.’

Wat mijn grenzen waren
‘Ik heb leren schieten. Dat is heel leuk. Hele
maal niet vervelend, tot het moment dat ik de 
opdracht kreeg en die revolver mee moest ne
men, toen dacht ik bij mezelf: nu niet en nooit 
niet. Ik heb niet het recht om iemand het leven 
te benemen, op een doel schieten is leuk, maar 
niet op mensen schieten. Ik ging ’s morgens 
weg, mijn opdracht volbrengen, en heb die re
volver in een la gestopt. Ik ben die hele revolver 
vergeten. Er waren dingen waarvan ik vond dat 
ik de enige was die beoordelen kon of ik het 
moest doen of niet. Toen ik thuiskwam vroeg 
mijn moeder waar die revolver was. Ik ben naar 
beneden gegaan en heb hem gehaald. Mijn moe
der is toen zo vreselijk boos geweest, ze vond 
dat ik dat wapen mee had moeten nemen. Ze 
heeft het doorgegeven aan de leiding, daar is een 
hele discussie van gekomen. Het is het begin ge
weest van een verwijdering tussen mijn moeder 
en mij. Zij had dat moeten begrijpen.’
Femanda van Hamersveld was vijftien jaar toen 
de oorlog uitbrak. Vanaf het begin af deed ze il
legaal werk: kranten rondbrengen, geld brengen 
naar gezinnen waarvan de vader opgepakt was,
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kopij voor De Waarheid uit Amsterdam naar 
Utrecht brengen.
Het was heel logisch dat Fernanda dat deed. Ze 
groeide op in een communistisch gezin, waar al
tijd al van alles gebeurde.

Ze woont nog steeds in Utrecht, niet ver van 
haar ouderlijk huis. Vader en moeder hadden 
een kantoorboekhandel, daarboven woonde het 
gezin: vader, moeder, Femanda, haar oudere 
zus Sonja en jongere broer Vladi. Femanda kan 
nu veel beter over toen praten dan een tijdje te
rug. Ze was depressief, de ervaringen uit die 
oorlogstijd kwamen terug en ze wist er geen 
raad mee.
We praten in haar kamer vol boeken en planten, 
zo nu en dan springt één van de katten op 
schoot.
Fernanda vertelt dat ze, door het voorval met 
het wapen, heel goed haar eigen grenzen ont
dekte: ‘Opdracht is opdracht. Dat was wel zo, 
maar ik ben er toen achter gekomen wat ik kon 
en niet kon.’
Tussen Femanda en haar moeder is het nooit 
meer helemaal goed gekomen en dat was pijn
lijk. ‘Ik heb dat altijd heel jammer gevonden, 
dat mijn moeder niet kon begrijpen wat mijn in
nerlijke roerselen waren die ik toen uitgespro
ken heb.’
Haar vader overleed aan het begin van de oor
log. Haar moeder runde de winkel met hulp van 
Fernanda’s zus, zorgde voor het gezin en deed 
illegaal werk. Femanda zat op school en was 
daarnaast koerierster. Ze kreeg te maken met 
problemen die heel moeilijk kunnen zijn voor 
iemand die zo jong is. ‘Ik moest geld naar be
paalde gezinnen brengen en kwam bij een me
vrouw van wie de man heel recent in een kamp 
was omgekomen. Die vrouw was zo radeloos. Je 
kunt niet reageren op zo’n explosie van verdriet.
Ik denk niet dat iemand daar op kan reageren, 
maar als je achttien bent zeker niet. Dat is heel 
belastend, dat waren dingen waar je thuis amper 
over kon praten want daar waren weer andere 
problemen.’
Fernanda zat op school, maakte repetities, huis
werk, ging naar de sportclub, met vriendinnen 
op stap. En werd verliefd, maar: ‘Dat remde je 
bij je zelf af. Je kon je niet permitteren intiem te 
zijn met iemand in die tijd.’
Daarnaast was er het andere, geheime illegale 
werk. In zekere zin was het toch een soort dub
belleven. Fernanda moest ook altijd oppassen, 
want vanwege die koeriersdiensten kende ze 
veel adressen: ‘Er is me altijd op het hart gebon
den dat ik me niet in moest laten met dingen die 
niet mochten. Niet op een rijdende tram sprin
gen, niet met een fiets op stap gaan waarvan het 
licht niet in orde was. Geen overtredingen ma
ken in het verkeer, al dat soort dingen die ertoe 
konden leiden dat je opgepakt kon worden.’
Een keer liep het bijna mis, op het moment dat 
Fernanda met fietstassen vol met wel duizend 
beginselprogramma’s van de vijf illegale partij
en op weg was van Hilversum naar Amersfoort.
‘Er was tassencontrole. Dan gebeurt er iets met 
je, je schrikt niet, je hebt geen gevoel meer, geen 
bloed meer in je gezicht. Omdraaien kon ik niet 
meer want ze hadden me gezien. Ik liep maar 
gewoon door, en dan maar kijken. Er waren drie 
mensen voor me met tassen met aardappelen en 
ik had ook hier en daar een aardappel gestopt als
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Nel Appels

camouflage. Hier en daar, want die duizend bro
chures moesten ook een plaats hebben. Toen 
was ik aan de beurt. Een oudere Duitser zei, en 
hij duwde met de achterkant van zijn kolf tegen 
mijn fietstas aan. “Nah... gehen.” Ik heb die 
man niet dankbaar aangekeken, ik heb niets ge
daan. Ik ben op mijn dooie akkertje gaan lopen 
terwijl ik wel weg kon vliegen. Ik had het idee: 
ben ik er nog of ben ik er niet. Totaal gevoel
loos. Beroerd kun je niet eens zeggen... er was 
niets.’

‘Je kon niet terug’
‘Toen ze de eerste keer bij ons voor huiszoeking 
kwamen, was ik er niet. Een nichtje kwam me

waarschuwen. In huis had ik bonkaarten en zo 
verstopt. Ik dacht: o, God, als ze iets vinden, ne
men ze mijn moeder mee. Ik moet zien dat ik de 
zaak redt en éls ze iemand meenemen, nemen ze 
mij maar mee. Degene die er verantwoordelijk 
voor is, nemen ze dan mee. ’
Nel Appels was vijftien jaar in mei 1940. Het 
ouderlijk huis in Driebergen werd al snel een 
doorgangshuis voor — eerst Duitse, later Neder
landse — onderduikers. Vanaf het begin was 
Nel bij het illegale werk betrokken. ‘Ik bracht 
Duitse, joodse kinderen weg, naar familie, be
kenden. Zo begon het: het ene kind brengt het 
andere kind weg, dat zie je je niet.’ En: ‘Die vol
wassenenwereld, die sprak over oorlog en dat 
het vreselijk zou worden, was ook mijn wereld 
geworden. Ik heb het nooit over mijn jeugd, maar 
over “de jaren dat ik jong was”. Ik ben van kind
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volwassen geworden, dat ging heel direct. Ik ge
loof dat dat een proces is van verantwoordelijk 
zijn voor, je betrokken voelen bij.’
Nel Appels woont opnieuw in Driebergen; in 
een groot, ouderwets huis. Ze was de hele oor
log door actief in het verzet. En door de jaren 
heen werd het steeds meer, steeds intensiever. 
Het begon met kinderen wegbrengen op aanwij
zing van haar ouders, in ’41 via een oom die do
minee was, en veel deed, kreeg ze een rayon toe
gewezen waar ze voor onderduikers moest zor
gen: zorgen dat ze op het goede adres kwamen, 
zorgen dat er goede schuilplaatsen voor de men
sen gemaakt werden, zorgen dat er persoonsbe
wijzen en bonkaarten op die adressen kwamen, 
en uitleggen aan de onderduikgezinnen dat er 
niet opeens veel meer gas en water verbruikt 
mocht worden.

Henriette Schakel met een portret van Hannie Schaft

Nel Appels is nooit gepakt. En dat had alles te 
maken met het feit dat ze zo jong was — en er 
ook nog jonger uitzag dan ze werkelijk was. 
Was u niet bang?
‘Je was bang, vooral als er van die grote trans
porten waren. Een hele groep die je weg moest 
brengen. Ik reisde altijd tussen Amsterdam en 
Utrecht. Dan stond daar een groepje op station 
Amstel en dan zei ik: verspreid gaan zitten, je 
reist alleen en buiten het station zien we elkaar 
weer.’

In ’42 deed Nel eindexamen aan de MMS, een 
keurige, particuliere meisjesschool.
Nel: Het was heel raar om overdag zo netjes op 
een school te zitten, terwijl je een paar uur later

E G A L I T E I T
in Amsterdam zat en onderduikers — zo onop
vallend mogelijk en sjofeltjes aangekleed — op
haalde en met ze ging slapen in Utrecht. De vol
gende dag nam ik de eerste trein naar Drieber
gen, knapte me op en ging weer naar school. En 
je praatte daar natuurlijk met niemand over. 
Het waren twee totaal andere werelden.’
Met mijn ouders sprak ik wel over het werk. 
Die gingen akkoord tot en met het helpen van 
joden. Toen ik later wapens ging ophalen en 
wegbrengen hebben ze gezegd: dat mag niet, 
toen hebben ze voor de eerste keer de dominee 
erbij gehaald om me te vertellen hoe erg het 
was. Ik zei: ik zeg A, ik zal ook B zeggen, als je 
bonkaarten van de jongens accepteert, dan moet 
je ook zorgen dat ze die bonkaarten kunnen ha
len, ze kunnen geen bonkaarten halen als ze niet 
gewapend zijn.’
Hoe los je dat op voor jezelf, als anderen door jouw 
werk gevaar lopen en je familie heeft er eigenlijk 
nog wat op tegen ook?
Nel: ‘Je gaat gewoon door op dat pad. Hoe los je 
dat op? Er was niets op te lossen, je kon niet te
rug.’

‘Het was allemaal 
gevaarlijk’
Vanaf het begin deden Henriette Schakel, 
veertien jaar toen de oorlog begon, en haar 
moeder verzetswerk. Ze verstuurden pakjes, 
brachten mensen weg naar onderduikadressen, 
zorgden voor bonnen en op den duur voor valse 
persoonsbewijzen, zorgden voor kleding voor 
onderduikers en hadden, toen ze naar een groter 
huis in Heemstede verhuisd waren, ook zelf 
onderduikers. Hannie Schaft heeft bij hen 
ondergedoken gezeten en vele anderen van wie 
ze in die tijd in ieder geval niet wist wie het 
waren.
Wist u dat het gevaarlijk was?
Henriëtte: ‘Als je gesnapt werd, werd je zonder 
meer koud gemaakt en dat is bij ons in de straat 
ook wel gebeurd.’
‘Oorlog is spanning en overspanning,’ zegt ze, 
‘de spanning week geen moment, en je had 
weinig mogelijkheid om die spanning kwijt te 
raken. Je had geregeld enorme inzinkingen, 
omdat je het niet meer zag zitten. Vreselijke 
huilbuien. Ik hield een dagboekje bij, maar dat 
was natuurlijk ook niet helemaal betrouwbaar 
omdat dat te gevaarlijk zou zijn. En praten met 
anderen kon ook niet.’
Vlak voor de bevrijding hield het schieten 
ineens op. ‘Een griezelige stilte die we niet 
verdroegen. De spanning verminderde niet, 
integendeel, de onzekerheid over ons lot 
verhoogde die spanning juist. De veer knapte 
bij me toen het Wilhelmus klonk en er een 
vreugdevuur werd aangestoken. We dronken 
een glasje bessesap, het laatste wat we nog 
hadden. Mijn moeder keek me veelbetekenend 
aan, maar ik ben zo’n figuur die dat niet kan 
hebben en ik wendde mijn blik stug af. Ik kon er 
niet mee omgaan en ik denk dat zo’n houding 
mede door de oorlog ontstaat. Plus dat je in je 
puberteit toch al verandert en dan versterkt zo’n 
oorlog zoiets ook. Wij hebben geen puberteit 
gehad.’
Heeft u het wel eens spijtig gevonden dat u uw 
jeugd in zo’n situatie hebt doorgebracht?'
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Canada is, zeker waar het om reizen gaat, 
een land van onbegrensde mogelijkheden. 
Mooie, ruim opgezette steden bieden de 
bezoeker interessante architectuur, moderne 
shopping- en uitgaanscentra. Zo is er het 
Canadian Wonderland. Een wereld vol ver

rassingen waarin volwassen
en en kinderen al hun fanta
sieën gerealiseerd zien. Maar 
Canada heeft ook de grootste 

dierentuin ter wereld de vrije natuur. Die 
biedt werkelijk alles wat de bezoeker er in zijn 
stoutste dromen van verwacht

<r- - Canadian Wonderland. Waar iedereen weer een
beetje kind wordt.

OFNAAR 
DE DIERENTUIN
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Vijf gerenommeerde touroperators, HOT, 
Transalpino, ANWB, Travel Market en NRW 
Holiday, bevelen daarom Canada aan als hèt 
land waar u de opwindendste tijd van uw 
leven kunt hebben. Natuurlijk is er maar 
één manier om er te komen. Met CP Air. 
Dat is de luchtvaartmaatschappij die ióx per 
week op zeven Canadese steden vliegt Wie 
reist met CP Air komt direct in aanraking met 

de beroemde Canadese gastvrijheid. 
Vorstelijke stoelen, menu’s naar keuze, 
gratis drankjes. Gratis hoofdtelefoon, 
waarmee u naar sfeervolle muziek kunt 

luisteren.
De allernieuwste 
films. Nederlands 
sprekend perso

neel verzorgt u tot in de puntjes. Of u nu heel 
luxueus Royal Canadian Class öf Economy

<-------De vrije natuur. De grootste dierentuin ter wereld.

Class vliegt u arriveert in elk geval monter en 
uitgerust in Canada. En daar kan dan het 
onvergetelijke avontuur beginnen 
Wilt u handje schudden met een grizzlybeer 
of ademloos de attracties volgen in Wonder
land? Kom dan naar Canada met CP Air. 
De luchtvaartmaatschappij van de Canade
zen. Informatie bel 020-224444,010-333055 
of uw reisbureau

CPB
Canadian Pacific Airlines
Official Airline Expo 86 Vancouver

Vlieg CP Air. De Canada kenner bij uitstek.
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Dan zou ik eigenlijk over bijna m’n hele leven 
spijt moeten hebben en dat heb ik niet. Ik heb 
het gevoel dat ik door die oorlogssituatie enorm 
gegroeid ben en meer kans heb gehad om tot een 
heel bewust mens uit te groeien dan iemand die 
een veel makkelijker leven zou hebben gehad.’

‘Dan ging de beuk erin’
‘Onze trainer Cosman organiseerde die knok
ploeg. Maar ik mocht er niet bij wezen omdat ik 
te jong was. Dus bleef ik beneden bij de bokshal 
en als ze eruit kwamen liep ik mee. En als er wat 
aan de hand was gingen we erop af. Eigenlijk 
was ik hun mascotte.’
Gerrit Cohen was ook jong. Toen de bezetters 
Nederland binnenvielen was hij dertien jaar. 
Een fanatiek boksertje. Boksschool Olympia — 
gevestigd in de joodse buurt in Amsterdam op 
het Rapenburg — was het thuisfront. Trainer 
Cosman was de generaal.
Gerrit, of Gerrie zoals hij genoemd werd, woon
de met zijn familie in het hartje van de joodse 
buurt, in de Valkenburgerstraat. Vader was 
joods, moeder ‘een christenvrouw’. Gerrit: 
‘Mijn vader moest zich melden. Omdat hij ge
mengd getrouwd was, kon hij in Westerbork 
een verklaring tekenen dat hij zich zou laten ste
riliseren, zodat hij geen kinderen meer kon ma
ken. Hij is teruggekomen uit het kamp, binnen 
twee dagen moest hij zich melden bij het zieken
huis. Dat heeft hij nooit gedaan. Vanaf die tijd 
waren we vogelvrij.’

Gerrit Cohen en zijn vrouw wonen nu in een 
nieuwbouwhuis in Purmerend. Daar is meer 
ruimte, en daar is het vooral rustiger dan in de 
stad, vinden ze. Al snel komen de fotoboeken te 
voorschijn. Foto’s van bokswedstrijden; kran- 
teknipsels van verslagen van wedstrijden waarin 
Gerrie de hoofdrol speelde. Hij is er trots op.

Gerrit: ‘Moet je je voorstellen: je gaat naar huis 
en bij je buren worden de mensen weggehaald. 
Die kerels hadden er genoegen in om het 
jongste kind mee te nemen. Je kan wel nagaan 
wat dat teweeg bracht in zo’n gezin. Gelukkig 
deden ze het altijd in het donker, dat was onze 
enige kans. En dan gingen we met de jongens 
ertegenin. Dan ging de beuk erin en gingen we 
vechten. Maar alles wat wij deden, kregen we 
dubbel terug. Dat was hun revanche. Eigenlijk 
maakten we het steeds erger.’
Gerrie was altijd actief, de eerste oorlogsjaren 
werden veel NSB- en WA-mannen in elkaar 
geslagen. Toen in februari ’41 de WA-man 
Koot doodgeslagen werd op het Waterlooplein 
— waarna de Nazi’s nog harder toesloegen — 
was Gerrie er ook bij. Later werd dat steeds lin
ker. Gerrit: ‘Mijn grote zorg was de boksschool, 
daar zaten Cosman en zijn Poolse vrouw onder
gedoken. In het hol van de leeuw. Dan zei ik te
gen die kleine jochies op de club: we moeten ar
me mensen helpen. En dan bracht de één een 
appel mee, de ander een stuk brood. Die waren 
dan voor Cosman en z’n vrouw.
Het allerergste was dat je op een gegeven mo
ment opstaat en de hele straat is leeg, dan weet 
je niet echt wat er aan de hand is. Dat was de pe
riode ’42-’43, het zwaarste jaar.’ Steeds meer 
vrienden en kennissen van Gerrit werden weg
gehaald, ook maten van de knokploeg van
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Olympia. Gerrie werd twee keer opgepakt, maar 
wist beide keren te ontkomen. Hij zegt: ‘We 
hadden gevochten met zwarthandelaren. Ik was 
gepakt, ik zei tegen die SD’er: ik blijf wel in de 
auto zitten. Toen kwam die vechtpartij, die 
zwarthandelaren moesten ook knokken voor 
hun leven. Ik ben uit de auto weggelopen en zig
zag door de Van Swindenstraat gerend. Er werd 
geschoten. Drie mensen stonden in die straat te 
praten. Ze zijn geraakt. Dood. Ik hoorde het een 
paar dagen later. Die kogels waren eigenlijk 
voor mij bestemd geweest. Dat is iets heel 
ergs. Je voelt je toch een beetje schuldig. Thuis 
heb ik het nooit gezegd.’
Toen het in de loop van de tijd steeds gevaarlij
ker werd om te knokken, was het voornamelijk 
nog het organiseren van voedsel wat de jongens 
van Olympia deden. ‘Stelen en roven was ge
woon dagelijkse sport,’ zegt Gerrit. ‘We gingen 
’s nachts op roof. Levensgevaarlijk. Daar trek je 
je totaal niks van aan. Je staat er niet bij stil. Je 
denkt: we moeten die spullen hebben. Het was 
spannend. We steelden bijvoorbeeld brood uit 
de Duitse bakkerij in de Conradstraat. Dat was 
je training.’
Wat vonden ze thuis van wat u deed?
Gerrit: “Nou, ze vonden het niet echt allemaal 
goed, want echt geweld kenden we thuis niet. 
We waren wel allemaal ruw en rauw, gewoon 
arbeidersmensen. Ik kwam een keer van de Foe- 
liestraat — dat was nog in de begintijd van de 
oorlog — daar was een joodse kruidenier wegge
haald en alle spullen lagen op straat, dan gingen 
de mensen roven. Ik kwam thuis met spliterw- 
ten en blikken zalm. Van mijn vader en moeder 
kreeg ik toen een pak slaag, terwijl ik juist dacht 
dat ik er goed aan deed. Mijn vader wou er niets 
van weten. Hij was niet omkoopbaar. Maar ik 
vertelde verder nooit wat, ze moesten allés van 
een ander horen.’
Hoe is het om te moeten liegen en stelen terwijl je 
opgevoed bent met het idee dat je  die dingen niet 
mag doen?
‘Het is verwarrend. Maar je gaat gewoon door. 
Je begrijpt het niet. Je dacht: ik moet redden, ik 
doe enkel goede dingen.’

‘Je wist wat er goed en 
fout was’
‘Ik ben een Einzelganger, altijd geweest. Ik 
werkte in de oorlog alleen, ik heb een tijd in m’n 
dooie eentje in een schuur op de Veluwe onder
gedoken gezeten. Moeilijk, ja, maar ik was niet 
anders gewend, ik heb altijd apart gestaan!’ 
Han Aufdemkampe woont in Haarlem, een 
klein huisje met overal mooie aquarellen en 
schilderijen aan de muur die hij zelf geschilderd 
heeft. Voor dat schilderen heeft hij zijn andere 
liefde, de muziek, laten vallen: de piano gaat 
binnenkort naar zijn dochter. Hij vertelt over 
zijn jeugd in de jaren dertig.
Zijn vader was lid van de communistische partij 
en daar had Han (die toen Johan heette) veel in
formatie over Duitsland aan te danken. Bij 
vrienden van zijn ouders woonde bovendien een 
Duitse communist die gevlucht was. Er werd 
thuis veel gepraat over wat er in Duitsland ge
beurde en al begreep hij niet alles, hij was zich 
toch wel bewust van wat er aan de hand was. 
‘Eigenlijk ben ik mijn jeugd kwijtgeraakt toen
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Gerrie Cohen op de boksschool 
Rechts: Gerrie Cohen

m’n vader werkloos werd,’ zegt hij. ‘Ik was ne
gen jaar en was kwaad op m’n moeder dat ze me 
met zoiets confronteerde. Ik wilde niet gestoord 
worden in m’n kindertijd.’ Later werd zijn va
der NSB’er. ‘Verschrikkelijk vond ik dat. Het 
was een brood-NSB-schap. Hij was al jaren 
werkloos en kon toen werk krijgen. Ik moest 
ook maar meewerken, ik werd dus van school 
gehaald, de derde klas middelbare school, en we 
verhuisden naar Haarlem. Ik had niets te vertel
len, maar ik heb het hem ontzettend kwalijk ge
nomen.’
Vlak daarna brak de oorlog uit, Han was toen 
bijna zeventien jaar. Hij was absoluut niet in 
verwarring over zijn eigen politieke keuze, ver
telt hij. ‘Er gold maar één ding: anti het fas
cisme. Nee, dat gaf geen problemen thuis, want 
met mijn vader discussieerde ik gewoon niet. Ik 
zei hem wel dat ik het er niet mee eens was en in 
1942 ben ik de deur uitgegaan. Het was dus al 
gauw bekeken.’
Han hoorde in die periode eigenlijk nergens bij. 
Enig kind, uit Amsterdam naar Haarlem ver
huisd waar hij niet zo makkelijk inburgerde, en 
bovendien miste hij de school, de saamhorig
heid van een groep. Maar het was niet anders. 
‘Ik wilde iets doen, tegen de bezetters, maar wat 
in godsnaam? Als je nergens bijhoort, voel je je 
machteloos,’ zegt hij. ‘Ik heb net zolang gewroet 
en gepeuterd tot er wat te doen viel. Bonkaarten 
en krantjes en dergelijke dingen. Het was de 
moeilijkheid dat mijn vader NSB’er was, ik 
moest dus heel voorzichtig zijn. Ik geloof overi
gens niet dat mijn kennissen me ooit hebben 
verdacht.’
Hij werd gepakt toen hij, in z’n eentje een actie 
bij het Haarlemse station uitvoerde. ‘Er was een 
razzia en toen ben ik bij de ingang gaan staan en 
heb alle mannen weggestuurd die in de leeftijd 
waren dat ze gepakt konden worden. Dat is een 
poos goedgegaan tot ik een man in burger aan
sprak die me in de kraag greep met de woorden: 
“Was? Ich bin selber von der SD. Komm mitt.” 
En dat betekende Amersfoort.’
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Hij werd in een lokaaltje gestopt — tegenwoor
dig de bagageafdeling, hij krijgt er nog altijd de 
kriebels van als hij er langs loopt — en vandaar 
naar het politiebureau. De volgende dag met 
een stok in z’n broek, zodat hij niet weg kon lo
pen, naar Amersfoort.
Realiseerde u zich het risico, toen u bij het station 
stond?
‘Of je met een tasje met dingen onder je arm 
loopt en uit moet kijken waar je loopt en wie je 
tegenkomt óf dat je acties doet zoals dat waar
schuwen van mensen, is wel een verschil. Het 
was in feite een activiteit waar ik de kogel voor 
had kunnen krijgen, maar dat realiseerde ik me 
niet. Dat ben ik achteraf pas aan de weet geko
men.’
Hij kwam in Amersfoort en weet nog wel dat er 
iets door hem heen ging toen hij zijn toekomsti

ge medegevangenen daar zag met hun gore 
plunje en hun kale koppen, met klompen en 
voetlappen, een witte werkbroek en een Neder
lands soldatenjasje zonder voering. Hij heeft er 
driekwart jaar gezeten en zijn nummer is dertien 
keer afgeroepen tijdens het appel om op trans
port gezet te worden. Maar dankzij de onder
grondse in het kamp is dat er nooit van geko
men. Er waren heel nare dingen in dat kamp, 
zegt hij. ‘Een slapie van me, Jaap Klompie, een 
echte Amsterdamse communist die vaak zijn 
brood met me deelde kwam op een dag binnen 
en zei lachend: “Hé jongens, ze gaan me kapot 
schieten.” Hij ging vlak daarna weg, we hoor
den schoten en toen was Klompie er geweest. En 
ik weet van meer mensen die daar gefusilleerd 
zijn.’
Was u er bang voor?

VRIJ NEDERLAND 4 MEI 1985

‘Ik was voor de oorlog in de vrijzinnig christelij
ke jeugdbeweging (VCJB) gekomen en daar heb 
ik heel veel aan gehad. Aan het vertrouwen in 
God, en aan de muziek. Dat heeft veel betekend, 
het maakte me minder bang. Ik heb voor de 
kampcommandant gestaan die me vroeg hoe het 
kwam dat ik zo vaak op de lijst gestaan had en 
nog niet in Duitsland zat. Toen heb ik hem ge
zegd: ik verdom dat. Ik heb een heel fijne leraar 
Duits gehad, ik heb veel van de Duitse cultuur 
geleerd en ik hou van de Duitse muziek van 
Bach en van Beethoven. Maar wat er nu in uw 
land aan de hand is, daar wil ik niets mee te ma
ken hebben. Ik weiger. En dat deed ik op zo’n 
manier, dat die man me heeft laten lopen. Op 
het moment dat je zulke dingen doet, ben je 
ijzig kalm. Maar naderhand ben je bang en zit je 
te klappertanden.’ De eerste keer dat Han iets 
deed was hij ook bang, zegt hij. ‘Ik moest een 
joodse vrouw wegbrengen en dat heb ik met 
blubber in m’n broek gedaan.’
Je voelde je volwassen, terwijl je het in feite niet 
was. ‘Omdat bij volwassenheid een aantal more
le eigenschappen horen die je toch tijdens je le
ven moet verwerven en dat is gewoon een 
kwestie van ervaring.’
Er is wel een groot verschil tussen toen en nu, 
voegt hij er aan toe. ‘In de oorlog lagen de zaken 
wel duidelijker, het leven was veel simpeler.
Ik heb nooit getwijfeld over mijn keus om actief 
te worden, nooit. De narigheid was dat het alle
maal zo lang duurde en dat je soms wel eens 
dacht: zouden die moffen nooit te verslaan zijn? 
Maar je had geen keus, je wist wat goed en fout 
was. Ik heb van kinds af aan niet anders gehoord 
dan politiek, en dan is het toch wel uitdagend 
om je daar een eigen mening over te vormen. 
Dat was ook niet moeilijk, hoor, als je die idio
ten van de WA zag, die rare NSB’ertjes met die 
zwarte pakkies en hun geschreeuw. Dan werden 
wij uitgescholden door de NSB’ers voor sorry- 
mannetjes, dat was hun beschrijving van dege
nen die niet zo flink en manhaftig waren. Ik heb 
nog de pest aan uniformen, ik sla al op tilt als ik 
een gewone Hollandse agent zie.’
Geweld noemt Han Aufdemkampe ‘de grote ge
sel der mensheid’. In de hongerwinter, toen de 
VCJB nog bij elkaar kwam, verkondigde hij de 
noodzaak van geweldloosheid. ‘Dan zeiden ze: 
“Maar we willen toch bevrijd worden?” Dat 
vond ik ook, maar ik heb nooit aan gewapende 
acties mee willen doen. Ik moet erkennen dat 
het soms heel noodzakelijk is, maar ik vind het 
verschrikkelijk.’
D at lijken me moeilijke discussies in een oorlog. 
‘Dat is zo, maar ze werden heel veel gevoerd.
Ik heb me wel eens belazerd gevoeld dat je niet 
een leven in vrijheid kon leiden. Dat er dingen 
over je heen kwamen gerold met zo’n macht en 
zo afschuwelijk, dat het gewoon in flagrante 
strijd was met de normale situatie. Het moment 
dat je die moffen voor het eerst zag, de eerste co
lonne in het Kenau-park, staat me nog glashel
der voor de geest. Die harde koppen, ik vergeet 
het nooit.’

‘Een dosis geluk’
In mei 1940 was Mimi Vlaskamp-Kwak net ze
ventien jaar geworden. Voor de familie Kwak 
die al voor de bezetting Duitse emigranten — 
vluchtelingen — in huis hadden, kwam de oor-
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log niet als een verrassing. Er werd thuis veel 
gediscussieerd, Mimi’s broer hield een groot 
plakboek bij waarin hij allerlei knipsels over wat 
er in Duitsland gebeurde plakte.
Mimi: ‘Daar zat ik als jong meisje ook wel in te 
kijken, en je hoorde die gesprekken. Ik weet nog 
dat we twee emigranten thuis hadden die Piet en 
Otto heetten, dat waren hun schuilnamen. Dan 
werd tegen ons gezegd: denk erom, daar mag je 
nooit over praten.’
Mimi werd koerierster, ze bracht illegale bladen 
weg, bonkaarten, geld voor onderduikers en wa
pens als dat nodig was.
Was ze wel eens bang?
“Nee, meer woedend eigenlijk. Ik wist later wel 
van de gevaren die je liep, maar daar praatten 
we thuis niet over. Ik kreeg als ik ergens naartoe 
moest een sigarettevloeitje met een naam en 
adres erop. Dat moest je goed uit je hoofd leren 
en als je gepakt werd, moest je dat doorslikken. 
Je wist dat het gevaarlijk was, maar ik denk dat 
als je voortdurend had gedacht dat je opgepakt 
kon worden, dat je dan onzeker was geworden 
en ermee gestopt zou zijn. Zo was het bij mij 
niet. Er werd thuis over gesproken, en het 
moest gebeuren en dan deed ik dat.’
Ze herinnert zich dat ze wel bang was als er 
huiszoekingen waren. Dat gebeurde nogal eens. 
‘Mijn moeder zei dan: “Blijf jij maar in bed lig
gen, blijf maar lekker slapen.” Dat waren geen 
leuke dingen, alles werd overhoop gehaald en ze 
verscheurden een keer de muziek van Chopin 
die op de piano stond. Dan was ik bang, al dat 
geschreeuw in huis en dat blaffen van honden, 
terwijl die mannen alles nakeken.’
Maar verder speelde angst in die tijd niet zo’n 
grote rol. Ze vertelt dat ze eens een afspraak had 
achter de Amstelbrouwerij op de Mauritskade. 
Ze moest erg verliefd doen tegen een man die 
wel vijftien jaar ouder was, hem zogenaamd een 
zoen geven en naast hem lopen, om dan materi
aal van hem te kunnen ovememen. Zo werkte 
dat. ‘Ik was niet zo zoenerig, maar het moest ge
beuren. Je mocht ook wel net doen alsof, maar 
dan moest je verder gearmd weglopen. Het was 
echt toneelspel, toen ik de eerste afspraak met 
die meneer had. Hij nam me in z’n armen en 
pakte me zo en toen ging me een lichtje op: zo 
hoort het en zo doe je dat waarschijnlijk. Ik had 
die man nooit eerder gezien, dus echt vervelend 
vond je het niet. Ik deed zwaarverliefd, liep een 
eindje op, kreeg materiaal en ging afscheid ne
men. Ik geloof niet dat het me iets kon schelen, 
hoor, ik kende hem wel niet, maar zo’n to
neelstuk speel je gewoon mee. Die man is helaas 
opgepakt later.’
Mimi is nooit gearresteerd en dat houdt haar 
nog steeds erg bezig: ‘Bij alle verraad, al het 
doorslaan na martelingen heeft nooit iemand 
mijn naam genoemd. Misschien omdat ik jong 
was. Ik probeer er een verklaring voor te vin
den, waarom ze mij niet en zoveel anderen wel 
opgepakt hebben. Het moet een dosis geluk zijn 
geweest.’

‘We droegen nog korte 
broeken
‘Als je jong bent klim je in de hoogste boom. Als 
je ouder wordt doe je dat niet, dan zie je dat het 
toch te gevaarlijk is.

Han Aufdemkampe

Met enige verbazing kijken sommigen terug op 
wat ze in de oorlog durfden. Het was geen waag
halzerij, het was gebrek aan levenservaring, zeg
gen ze. En wat er toen gebeurde, is voor sommi
gen echt verleden tijd.
Wim de Gunst en Freek Broekhuizen waren 
zestien en vijftien jaar toen ze in 1943 radiobe
richten uittypten en hier en daar aanplakten. 
Dat was in Elburg, een plaats waar de oorlog net 
zo gevoeld werd als in de grote steden, zeggen 
ze. ‘De joden hier zijn ook allemaal weggehaald 
en vermoord, en als de moffen langsliepen, 
hoorde je toch Ook die laarzen.’
Ze wonen allebei nog in de buurt van Elburg, in 
’t Harde. In de huiskamer van de familie Broek
huizen halen ze herinneringen op aan vroeger.

‘We waren allebei wel van school af, Wim had 
mulo en ik was van de lagere school afgekomen. 
Er was toch niets te doen, de toekomst was on
zeker. Ja, hoe kwamen we toen bij die pamflet
ten? De mensen moesten radio’s inleveren en 
omdat er bij Wim tussen de zolder en het pla
fond een radio was, luisterden wij daar en schre
ven we in een schrift die berichten over.’
De beide mannen vullen elkaar aan en zijn 
voortdurend verrast over wat de ander zich her
innert: ‘O ja, dat is zo. We merkten dat de men
sen op straat niet de goeie berichten kregen. En 
ik denk dat we daarom gezegd hebben: laten we 
dat opschrijven.’
‘Weet je nog, dat we die papieren opplakten? 
Op de ruiten van mensen van wie we dachten 
dat ze pro-Duits waren.’
Was u niet bang dat ze u zagen?
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Broekhuizen: ‘We waren jong, dus je loopt niet 
zo in de gaten. We droegen nog korte broeken.’ 
Toen de oorlog uitbrak, vonden ze dat vooral 
spannend, zeggen ze.
‘Wel mooi, dacht ik. Op die leeftijd weet je toch 
niet wat er allemaal kan gebeuren? Er kwam 
veel te weinig door van wat er in Duitsland aan 
de hand was, zelfs ouderen wisten daar te wei
nig van. Er zijn er maar weinig ondergedoken in 
Elburg. Die enkeling die het wel deed, heeft het 
overleefd, de anderen zijn allemaal weg gegaan. 
En niet meer teruggekomen.’
De krant was het eerste wat De Gunst en Broek
huizen deden. ‘We begonnen met schrijven in 
blokletters, een stuk of vijf, dan was je moe. 
Daarna hebben we getypt met heel dun papier 
om zo’n heel stel doorslagen te kunnen maken. 
Die krant heette Margriet, we ondertekenden 
met De Rode Pimpernel. We schreven met rode 
inkt en we tekenden in de kop een margriet. 
Vandaar de naam.’
Broekhuizen: ‘Ik had net het boek van de Rode 
Pimpernel gelezen.’ Die stencils plakten ze ook 
op de Vispoort op. ’s Ochtends moesten ge
meentearbeiders ze weghalen. Het werd dus ge
lezen, zeggen ze trots, er gingen veel mensen 
door de Vispoort.
Deed u het vooral om de spanning?
De Gunst: ‘Nee, dat geloof ik niet. Het was wel 
spannend, maar daar deed je het niet voor. Je 
wilde wat doen, je wilde de mensen het goede 
nieuws laten horen. We maakten de krant een 
paar keer per week, elke keer als er wat bijzon
ders op de radio was geweest.’
Broekhuizen: ‘Ze kwamen vragen of we niet 
stencils uit Kampen wilden halen en hier ver
spreiden, want elke keer met zo’n stapel blaadjes 
rijden was gevaarlijk. Toen brachten ze het 
stencil dat in Kampen gebruikt was hierheen, 
en dat zat verstopt onder de zadelpen. Je haalde 
het zadel van je fiets en daar zat dan het stencil 
in. En nog later hebben ze die krant hier getikt, 
dat was op het laatst toen ze iemand met een 
paar krantjes hadden gepakt en doodgeschoten.’ 
Nog weer later werden de jongens bezorger van 
illegale kranten, De Waarheid, Trouw, Vrij Ne
derland. Toen maakten ze zelf geen krant meer. 
Ze schreven zelf nauwelijks iets in hun Mar
griet, zeggen ze. ‘Je had er de paperassen niet 
voor. We deden er een paar kreten bij. OZO, 
Oranje Zal Overwinnen, we stimuleerden de 
mensen om anti-Duits te zijn.’
Kende u de risico’s?
De Gunst: ‘We wisten van die man die hier 
vlakbij is doodgeschoten omdat hij een paar 
krantjes bij zich had. Je wist het, want je las er 
ook constant over in de illegale pers, wat er ge
beurde met mensen die opgepakt werden. Het 
was bekend. Maar het is ons nooit overkomen. 
Ik geloof dat ze ons daarom ook vroegen om die 
dingen te bezorgen. Wie kijkt er nou naar zulke 
slungels van vijftien, zestien jaar met korte broe
ken?’
Naast hun krantje deden ze koeriersdiensten, en 
haalden ze geld op voor de illegaliteit. Ze had
den wel meer willen doen, zeggen ze, op die 
leeftijd wil je immers altijd meer. Maar de men
sen die in het verzet zaten durfden dat niet aan 
omdat ze daarvoor te jong waren.
De Gunst werd op een ogenblik toch gepakt. 
Hij kwam na spertijd bij Broekhuizen vandaan, 
er was net een razzia in Elburg geweest: ‘Ik was

Mimi Vlaskamp

al zowat thuis toen die politiewagen de.markt 
kwam opdraaien en me zag. Ze hebben het huis 
van beneden tot boven doorzocht. Ik had namen 
bij me van Engelse piloten die begraven waren. 
Ik denk dat ze dat verdacht vonden. Maar het 
kwam omdat mijn opa aanspreker was. Als vis
sers weer een lichaam hadden gevonden, moest 
hij de begrafenis formeel regelen. En ik schreef 
de namen op een briefje, het was volkomen on
schuldig.’
Hij werd naar Zwolle gebracht en daarna naar 
een strafkamp bij Ommen. Vijftien jaar was hij, 
de jongste. Hij heeft er een week gezeten en her
innert zich dat hij bang was voor de isoleercel. 
‘Ik moest bij de commandant komen, die onder 
een parasol zat. Hij zei dat ik ’s nachts in een

isoleercel zou worden gestopt en dan zou ik wel 
praten. Ik was bang, ik had al van die cel ge
hoord, van gevangenen die er het zwaar hadden 
gehad. Nou, ze hebben kennelijk toen toch meer 
informatie gehaald, en gemerkt dat ik niets van 
die piloten wist, want ik mocht al gauw weg.’ 
Broekhuizen: ‘Vanaf dat jij werd opgepakt, heb 
ik nooit meer thuis geslapen. Ik dacht: als Wim 
gaat doorslaan dan komen ze bij mij. Je was als 
de dood dat ze je gingen verhoren, daar hadden 
ze allerlei middeltjes voor. Tot de bevrijding 
heb ik nooit meer thuis geslapen.’
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‘Wij wilden onszelf 
blijven’
‘Toen ik gearresteerd werd, was ik een snotneus 
van achttien. Als je dan in zo’n kamp komt en je 
ziet een paar honderd blote vrouwen, de 
meesten geen haar op hun hoofd, geen schaam
haar meer van onderen, ik bedoel: dan schrik je 
wel even. Dan doe je de deur van de badgelegen
heid open en denk je: moet ik daar naartoe?’ 
Jetje Witteveen is nu eenenzestig jaar en woont 
in Schoórl in de kop van Noord-Holland. Mid
den tussen de groene weiden, in een kleine bun
galow, met veel ramen. Het is er rustig. Ze was 
zestien jaar toen de oorlog uitbrak en woonde in 
Oterleek, niet ver van Alkmaar. Haar vader was 
drukker. Rein Witteveen sympatiseerde al voor 
de oorlog met de Revolutionair Socialistische 
Arbeiders Partij en toen de illegale drukkerij 
van het inmiddels ondergrondse Marx-Lenin- 
Luxemburg-front begin ’40 werd opgerold,

werd hij al snel gevraagd om in het vervolg de 
Spartacus en ander propagandamateriaal te 
drukken. Op een dorpje zou het veiliger zijn dan 
in een grote stad.
Jeltje ging haar vader helpen, het werd te veel 
werk voor één man.
Bijna twee jaar ging het goed. Op 26 februari 
’42 werden Jeltje en haar vader gearresteerd, 
midden in de nacht. Rein Witteveen werd op 13 
april, samen met andere MML-mensen gefusil
leerd. Jeltje kwam enige maanden later in kamp 
Ravensbriick terecht.
‘Het begin was vreselijk. Die dokter die me 
moest onderzoeken, heeft me zeker tien minu
ten aan de praat gehouden. Achteraf zie je: die 
heeft zich gewoon aan me vergaapt. Ik was een 
jonge meid. Hij vroeg waarom ik het gedaan 
had. Ik zei: wij wilden onszelf blijven. Dat heb ik 
een paar keer tegen hem gezegd.’
Jeltje was een van de jongste vrouwelijke gevan
genen in het kamp.
‘Op seksueel gebied wist ik niks. Daar werd ik

wijs gemaakt. Wat homo was wist ik al helemaal 
niet. Bij ons was één stel dat met elkaar naar bed 
ring. Je begreep dat echt niet zo.’
Dok met de dood was Jeltje niet eerder gecon

fronteerd geweest. Nu kwam het heel dichtbij. 
‘In de barak was het de gewoonte als iemand he
lemaal doodziek was, dat-ie op het onderste bed 
ging. Je wist nooit als je naar beneden ging of je 
tegen een dode aankeek. Dat zijn verschrikkelij
ke ervaringen voor een jong iemand. We hadden 
een vrouw, Trien de Haan, die was erg ziek. Ze 
had een open wond en die wou niet meer dicht. 
En net in die tien minuten dat de bewaaksters 
aten, gingen wij naar haar kijken. Dan had 
Trien zich ’s morgens weer opgepoetst zodat ze 
er weer wat beter uitzag en gelukkig was ze dan 
weer niet uitgekozen. Dat ging zo in zulke ba
rakken: die en die... die werden dan vergast.’ 
Wist u dat?
‘Dat wist je wel. Je weet het, maar toch denk je 
altijd: ik ben daar nog niet bij. Dat is het zelfbe
houd dat je hebt. Je houdt je vast aan de gedach
te dat je terug komt — daar moet je ook vanuit 
gaan, daar kleef je aan. Je moest overleven.’ 
Jeltje Witteveen heeft drie jaar in Ravensbriick 
gezeten. Een groot deel van de tijd werkte ze 
buiten ‘het Lager’, op het buitenverblijf van 
Himmler. ‘Eén keer heb ik Himmler bediend. 
Ik had altijd kleur op mijn gezicht, ik zag er nog 
goed -uit. En dan gaven ze een party en moesten 
ze laten zien hoe goed ze voor de gevangenen 
waren. Als je dan het eten op tafel neerzette, 
dacht je wel: ik wou dat je erin stikte. Maar in je 
achterhoofd zat: wat er overblijft van het eten 
mag ik meenemen. Dat was de opzet.

Ze zeggen altijd: ouderen weten meer. Ik ben 
enorm teleurgesteld in dat kamp. Ik stond een 
keer met Jannie Schriefer en een vrouw van de 
communistische partij te praten. Jannie’s man 
was samen met mijn vader gefusilleerd. Hij was 
ook een MML-man. Toen zei die vrouw tegen 
Jannie: nou, dat is dan tenminste al gebeurd met 
jouw man, dan hoeven wij het na de oorlog niet 
te doen. Ze dacht natuurlijk: je hangt tegen de 
communisten aan, maar je bent geen commu
nist. Dat heeft me verschrikkelijk gegriefd. Ze 
had dat nooit mogen zeggen.’

‘Een spannende tijd’
‘Ik had me voorgenomen, als ik aangehouden 
word door een Duitse patrouille dan schiet ik. 
Dat vond ik heel gewoon. Wat voor mij overge
bleven is: een spannende tijd, zoals je ook geniet 
van een indianenboek.’
In 1944, na zijn eindexamen HBS-b, ging Jos 
Moll in het verzet.
Hij was toen achttien jaar.
Jos: ‘Er waren een paar mogelijkheden: naar En
geland proberen te komen of onderduiken, want 
ik moest in de arbeidsdient en daar piekerde ik 
niet over. Of de illegaliteit ingaan.
De vader van Jos was in ’43 door de Duitsers 
gearresteerd en werd een jaar later naar Polen 
getransporteerd. Jos was ervan overtuigd dat hij 
hem nooit meer zou zien, dat hij gefusilleerd 
zou worden, zijn vader was immers vanaf het 
begin van de oorlog actief geweest. Maar een 
half jaar na de bevrijding kwam hij thuis, hij 
had het overleefd, al leefde hij daarna niet lang 
meer.

Oproep aan

VROUWEN
Ook dit jaar wil de redactie van Vrij Nederland in de zomer een kleurkatern 

wijden aan bijdragen van lezers en lezeressen. We leven in een tijd van 
emancipatie; alleen al op de advertentiepagina’s van kranten en 

weekbladen wordt men voortdurend geconfronteerd met

V/M
Daarom willen wij onze vrouwelijke lezers oproepen eens hun mening op 
papier te zetten over mannen. Een mooi en uitdagend onderwerp, maar 

zonder de lezers beperkingen op te leggen wil de redactie wel zeggen dat 
de gedachten uitgaan naar de vraag of er naar uw gevoel de laatste jaren 

iets is veranderd. Is in uw opvatting de man (of: de mannen) nog wat hij 
vroeger was, of juist niet, en hoe (waaraan) heeft u dat ervaren?

VROUWEN OVER MANNEN
Uw bijdrage over dat onderwerp — liever geen (ideologische) 

beschouwingen maar een verhaal over concrete ervaringen — mag niet te 
lang zijn: 1500 woorden. Illustraties (foto’s of tekeningen) zijn ook welkom. 
Een jury, gevormd door vrouwen en mannen uit de redactie van VN, zal de 

stukken beoordelen, op vorm en inhoud. Geplaatste artikelen worden 
gehonoreerd. Inzendingen aan de redactie van Vrij Nederland, Postbus 

1254,1000 BG Amsterdam, worden verwacht op uiterlijk 3 juni 1985.
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Freek Broekhuizen (links) en Wim de Gunst

‘Het ergste was dat ik aan niemand kon vertel
len waarom mijn vader was opgepakt. Ik moest 
me van de domme houden, terwijl ik natuurlijk 
trots op hem was.’
Jos werd koerier en bovendien werd hij onder
gebracht in een groep die zich militair trainde 
en zich voorbereidde op het eind van de oorlog. 
In het laatste beslissende gevecht tussen de 
Duitsers en geallieerden zouden zij — met ande
re groepen — van binnenuit toeslaan. Jos zegt 
nu: ‘Eigenlijk — in mijn hart — vond ik het jam
mer dat de Duitsers zich hadden overgegeven 
voordat de Canadezen Amsterdam binnen kwa
men. Ik had niks liever gewild dan vechten.’

We praten op een kantoortje boven een grote

hal waarin een aantal prachtige nieuwe vliegtui
gen staan opgesteld.
Jos Moll is chef-invlieger bij Fokker. Eigenlijk 
al gepensioneerd — vliegers gaan vroeg met 
pensioen — maar hij is nog druk doende zijn op
volger ervaringen en instructies mee te geven 
Jos Moll: ‘Mijn vader zei altijd: de enige goeie 
mof is een dooie mof. Dat heb ik altijd onthou
den. We moesten vroeger met de pont over de 
Amstel, en op die pont hadden ze in de oorlog 
een paar oude Duitsers gezet. En eigenlijk vond 
ik één van die mannen best aardig. Ik schoot een 
keer een eend neer, terwijl ik op de pont stond. 
Ik had een luchtpistool, dat mocht helemaal 
niet. Maar ik had dus die eend gedood, de pont 
stopte want de machinist had het gezien. Ik 
haalde de eend uit het water en die oude Duitse 
man hielp me daarmee. Daar begreep ik hele-
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maal niks van. Ik vond die man aardig maar dat 
mocht niet. Dat hield ik helemaal voor mezelf. 
Dat kon je niet maken om daar thuis mee aan te 
komen.’
Eenmaal in de illegaliteit, kreeg Jos militaire 
training: leren schieten, granaatwerpen. Hij was 
altijd gewapend, ook wanneer hij op zijn motor 
’s nachts koeriersdiensten deed. En mocht er 
wat gebeuren, mocht hij aangehouden worden, 
dan zou Jos de Duitsers proberen te snel af te 
zijn: hij zou ze neerschieten.

Had u die beslissing zelf genomen?
‘Ja, helemaal op mijn eentje. Ik dacht toch: als 
ze me oppakken dan is het uiterlijk een kwestie 
van een paar dagen en dan kunnen ze een hele
boel informatie uit me krijgen — ik wist natuur
lijk veel adressen vanwege die koeriersdiensten 
— en dat zou schade aan anderen doen. En ik 
dacht: ik word daarna toch gefusilleerd. Of dat 
nu terecht was of niet, dat was mijn overtuiging. 
Ik had ook een heel vervelende ervaring achter 
de rug. Na de aanslag op Rauter hebben ze gij
zelaars doodgeschoten. Eén ervan was mijn 
vriendje. Hij was ook zestien jaar toen. Als men
sen je dat aandoen en het raakt je zo persoonlijk, 
dan vind je het ook niet meer zo erg om die 
Duitsers dood te schieten, denk ik.’
Het leek allemaal vrij eenvoudig voor Jos: nog 
voordat je bedreigd werd, moest je zelf toeslaan. 
Maar hij kreeg ook te maken met zijn persoonlij
ke grenzen. Hij zegt: “Ik deed een keer een over
val, samen met Kees uit de groep. Het was heel 
spannend. We gingen een NSB’er overvallen 
van wie we wisten dat hij veel wapens had. We 
belden op klaarlichte dag aan. Die man was zo 
ontzettend bang, ik kreeg gelijk medelijden met 
hem. Dat was altijd zo: als ik persoonlijk tegen
over ze stond, kreeg ik medelijden. We hebben 
een pistool van die NSB’er meegenomen. Ver
der gebeurde er niks.’

Geneerde u zich daarvoor, dat u dan medelijden 
kreeg?
‘Ja, heel erg. Ik geneerde me dat ik niet zo hard 
was. Ik heb dat altijd als een tekortkoming ge
zien. Ook nu nog. Net na de bevrijding hadden 
we een paar NSB’ers gevangen. Ik zag hoe ze 
behandeld werken: ze kregen een schop, duwen 
in de rug. Ik kreeg weer medelijden met ze. Ik 
greep niet in, dat zou ik ook niet hebben gedaan 
als het erger was geweest, als ze nog harder aan
gepakt zouden worden. Maar ik ging wel weg.’

Voor Jos Moll was de oorlog voornamelijk een 
avontuur. Er was volop spanning, en wie weet 
mocht hij tegen het einde van de oorlog nog 
vechten ook. Wat wilde je nog meer als jongen 
van zeventien, achttien jaar?
Toch waren er ook de minder leuke dingen: de 
druk, de opgeslotenheid, beperkte vrijheden. 
Hoofdzakelijk: het oppassen.
‘Ik zat in het stramien van de oorlog. Vijf jaar is 
lang als je zo jong bent. Op een gegeven mo
ment denk je: de wereld is zo en wordt niet an
ders. Je leefde onder druk, kon niemand ver
trouwen, moest altijd je mond houden. Maar 
toch had ik altijd het idee: straks gaat er iets ge
weldigs gebeuren. Dan zou er een wereld voor 
me open liggen, als die bevrijding er eenmaal 
zou zijn. En met die situatie was ik eigenlijk 
best tevreden.’
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‘Werk ze maar tegen’
‘Als ik mensen moest onderbrengen en we zaten
_apart van elkaar — in de trein, dan dacht ik.
wat een waanzin, ik als joodse breng joodse 
mensen onder en ik zit erbij alsof ik ik-weet- 
niet-wat ben. Ik heb nooit gedacht! je wordt ge
pakt omdat je joods bent. Die angst was zo ver 
weg omdat het illegale werk veel gevaarlijker 
was voor mijn gevoel.’
Carla de la Bella was zeventien toen de oorlog 
uitbrak. Het gesprek vindt plaats in de ruime, 
lichte flat van Carla in Diemen.
Ze zegt: ‘Mijn vader was tweede voorzitter van 
het N W  — we woonden in Amsterdam. Hij is 
eer week ondergedoken geweest. Niet langer, 
dat hield hij niet uit. In juni ’40 is hij al wegge
haald. Die Duitsers stapten zomaar binnen, 
enorme kerels en die kwamen vertellen dat je 
maar mee had te gaan. Mijn moeder wilde hem 
bezoeken, maar ze was vreselijk bang, ze durfde 
niet naar de Euterpestraat om toestemming te 
vragen. Toen zei ik: dan ga ik wel. Ik heb daar 
een stennis gemaakt en gezegd dat het een 
schandaal was dat mijn moeder hem niet mocht 
bezoeken. Ik kreeg toestemming om hem samen 
met moeder de volgende dag te bezoeken. We 
kwamen daar aan en toen bleek dat hij die nacht 
ervoor, heel laat, weggehaald was. Dat waren 
mijn eerste ervaringen met de Duitsers. Dat 
maakte een enorme indruk — het is zo onge
woon en zo onrechtvaardig, zo intens gemeen. 
Dat blijft zitten, denk ik.’

Carla’s vader is nooit terug gekomen. In Da- 
chau is hij in ’42 aan longontsteking overleden. 
Carla werkte bij de PTT in die tijd: ‘We waren 
daar met veel jonge meiden en jongens. We sa
boteerden. Dat idee had je al: werk ze maar te
gen. Op een gegeven moment kregen we formu
lieren waarop je in moest vullen hoeveel joodse 
grootouders je had. We hebben die formulieren 
ingevuld, ik heb dus heel bewust — ik had geen 
grootouders levend — tegen mijn vriendin ge
zegd: ik schrijf gewoon op dat ik twee joodse 
grootouders heb, weet ik veel. Mijn vader en 
moeder waren beiden joods maar ik vond het 
zo’n onzin. Er waren mensen die dat heel zorg
vuldig invulden. Het verbaasde me: wat doet 
het ertoe, wat kan het je schelen. Vul maar wat 
in.

Ik woonde toen nog thuis, ik ben pas weggegaan 
toen mijn moeder zei: er is een kaartje gekomen, 
je moet je daar en daar melden. Ik heb toen ge
zegd: dat doe ik niet, nu pak ik wat spullen en 
kom niet meer thuis.’ Via kennissen, vrienden 
van haar vader rolde Carla in het verzetswerk. 
Was het een bewuste keuze, dat verzetswerk? 
Carla de la Bella: ‘Bij mij wel. Ik wilde ze dwars 
zitten. Ik vond dat je niet zonder slag of stoot 
moest ondergaan. Het werk begon met een paar 
illegale blaadjes die je in bussen deed, er kwa
men onderduikers, bonkaarten en persoonsbe
wijzen. Je rolde van het een in het ander. Er 
kwamen steeds meer illegale bladen bij; ik ver
voerde wapens als dat nodig was.

Door het illegale werk ben ik de oorlog — denk ik 
— heel wat comfortabeler doorgekomen dan al die 
mensen die echt vier jaar ondergedoken zijn. Dat 
vind ik onvoorstelbaar. Die mensen hebben ei

genlijk veel meer gepresteerd dan ik. Ik liep 
maar vrij rond en deed wat ik wilde.’
Voor Carla veranderde het leven drastisch. 
‘Voor de oorlog zat je onder het gezag van je ou
ders. Je mocht niks. Op het moment dat ik het 
huis uitging — dat zie ik nu — werd ik in de to
tale volwassenheid gegooid. Er waren ook geen 
normen meer. Je deed alles. Vergeleken met 
voor de oorlog was het een janboel. Iedereen 
woonde met iedereen, je sliep met iedereen. 
Had je een fles drank dan werd er feest gemaakt. 
Het was een gekkenhuis. Het was ook een afrea
geren van spanningen. Je leefde constant gespan
nen. Je was natuurlijk ook wel verliefd — maar 
altijd op elkaar. Het waren bijna allemaal ge
trouwde kerels, maar dat deed er weinig toe. Je 
leefde bij de dag. Wat je eigenlijk bij elkaar 
zocht was steun en warmte. Je had verder nie

mand en niks. Het was noodzaak. Ik heb wel 
eens gedacht: als mijn ouders eens wisten hoe ik 
nu leefde.’

‘Knokken voor je 
vrijheid’
‘Ik heb nooit één moment geaarzeld, ik moest en 
zou in het verzet om die rotfascisten te bestrij
den. Ik wilde ze weghebben, en ik wist heel 
goed wat ik deed.’
Beppie Teeboom, dertien jaar toen de oorlog 
uitbrak, vertelt haar verhaal bijna toonloos. De 
verschrikking die de oorlog voor haar en haar fa
milie betekende, levert haar nog bijna elke nacht 
nachtmerries op en houdt haar uit de slaap. De 
oorlog was één groot zwart gat, zegt ze, maar als
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Carla de la Bella met haar vader, ± 1933 
Links: Carla de la Bella

er nu iets dergelijks zou gebeuren, zou ze nog 
veel harder vechten.
‘Ik zal u één ding vertellen,’ zegt ze, met veel 
nadruk, ‘ik zou nog veel feller zijn, ik zou ze de 
strot afbijten. En nu weet ik de risico’s, die ken
de ik toen veel minder. Ik heb geen moment 
spijt, integendeel, ik had nog veel meer willen 
doen.’
Ze woont, met haar man, hoog in een flatge
bouw aan de rand van Amsterdam. Ruime ka
mers, foto’s van kinderen en kleinkinderen op 
een tafeltje, een wijd uitzicht over de stad.
Haar verhaal is het verhaal van onverzettelijk
heid, van een ongelooflijke strijdbaarheid die 
zonder op- of omkijken recht op dat ene doel af
ging: de bezetters weg uit Nederland.
Dat was dus aan het begin van de oorlog, maar 
voor het gezin Teeboom was de oorlog dan ook 
al eerder begonnen. Het was een bekend com
munistisch gezin, haar moeder zat in de ge
meenteraad van Amsterdam en in de jaren der
tig kwamen er veel Duitse emigranten. ‘Ik ver
stond natuurlijk niet alles wat ze vertelden, 
maar een kind begrijpt wel dat er iets verschrik
kelijks aan de hand is als er een Duitse man op 
bezoek komt die alleen maar pap kan eten omdat 
zijn maag in een kamp kapot is geslagen. Door 
de flarden gesprek die ik opving heb ik toen ge
droomd dat mijn vader werd doodgeslagen. Dat 
is later ook gebeurd, mijn vader is tijdens een 
transport doodgeslagen. Hij was een jood en een 
communist: het kón niet erger.’
Voordat de Duitsers binnenvielen, had de Ne
derlandse politie al eens huiszoeking gedaan bij 
de familie Teeboom: ze hadden pamfletten ver
spreid met waarschuwingen tegen het Hitler- 
fascisme. Die pamfletten mochten niet, en dus 
kwam de politie. Er was geen enkele reden tot 
optimisme toen de Duitsers kwamen en dus do
ken ze al heel snel onder.
Eerst woonde ze bij mensen in Amsterdam-oost,
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die bij een antifascistische groep hoorden. Die 
mensen werden opgepakt (‘ze zijn niet terugge- 
komen, de netste mensen zijn weggehaald, de 
meest fatsoenlijke zijn niet teruggekomen, zeg 
ik altijd’), maar ze had geluk, ze kon vluchten 
naar haar grootouders. In die eerste tijd liep ze 
met pakken krantjes onder haar trui, naar 
gemeente-arbeiders en mensen in de haven om 
ze daar te verspreiden.
Ze vertelt dat ze tijdens de oorlog altijd over 
straat is gegaan. Eerst had ze nog een persoons
bewijs met een J erin, maar toen er oproepen 
kwamen voor Westerbork, werd het verscheurd, 
en moest ze voortaan met valse papieren zonder 
J over straat.
‘Ik zag er niet geprononceerd joods uit, anders 
had ik nooit zo op straat kunnen lopen. Ik ben 
zelfs een keer aangehouden door moffen omdat 
ze dachten dat ik, met de jodenster op, provo
ceerde. En later, toen ik weer eens van adres 
moest veranderen, hebben ze tegen een man in 
Arnhem gezegd: ze is een jong verzetsstrijdertje, 
geen jood. Dat was een antisemiet.’ De ster 
heeft ze niet lang gedragen, de hele oorlog liep 
ze verder gewoon zonder ster op straat.
Nadat ze in Amsterdam op verschillende adres
sen had gewoond, kwam ze in Rotterdam te
recht. ‘Ik weet nog wel dat we daar op lantaarn
palen plakten en dan later gingen kijken of de 
mensen het lazen.’ Later ging ze naar Arnhem. 
‘Ik heb zoveel gaten in mijn geheugen, waarom 
kwam ik daar? Ik weet wel dat ik daar koe
rierster was en contact kreeg met een meisje van 
mijn eigen leeftijd. Voor het eerst ging ik weer 
om met leeftijdgenoten, dat was sinds het uit
breken van de oorlog niet meer gebeurd. Ik ben 
vanaf het begin van de oorlog uit veiligheidso
verwegingen niet meer naar school gegaan. We 
maakten in Arnhem een eigen krant, een editie 
van De Waarheid. Het was een spannende situa
tie, je was altijd blij als je elkaar weer zag nadat 
je op pad was geweest.’
Koelbloedig, zo omschrijft ze zichzelf ook. ‘Als 
kind ben je niet bang, geloof ik, terwijl ik toch 
echt enge dingen heb meegemaakt. Ik ben een 
keer door moffen meegenomen naar een school
gebouw en ik moest mijn persoonsbewijs afge
ven, dat valse dus. Ik moest een tijd wachten, 
die lui deden heel gek en lieten me toen gaan. Ik 
begreep het niet: ik heette geen Johanna Maria 
van Vliet, ik woonde niet op het aangegeven 
adres en ze lieten me gaan. Later zijn ze naar dat 
adres gegaan heb ik gehoord en wilden ze me 
alsnog arresteren. Ik heb mazzel gehad. Ik heb 
later wapens vervoerd naar Lunteren en dan 
werd je, als jonge meid, ook wel aangehouden. 
Dan deed je zo wat losjes, met maar één gedach
te: laat ze niet in de fietstassen kijken. Ik had 
wel het gevoel dat het niet lang meer moest du
ren, omdat ik die houding niet meer zou kun
nen volhouden. Ik had het gevoel dat het 
noodlot zou toeslaan. En vlak voor de slag om 
Arnhem, september 1944, werd ik aangehouden 
op straat. Toen was ik echt bang. Het was de 
druppel die de emmer deed overlopen, ik had 
het gevoel dat het nu was afgelopen. Ik kon geen 
stap meer verzetten, ik wist niet meer hoe ik 
heette en waar ik woonde, ik stond te trillen en 
te beven. Het was een Hollandse politieman die 
me aanhield en ik dacht: als hij me meeneemt 
dat beginnen ze bij m’n tenen te hakken en gaan 
dan door tot boven aan toe. Een joods meisje uit

een communistisch gezin, dat bovendien ver- 
zetsmateriaal vervoerde, dat kon alleen maar 
verschrikkelijk aflopen. En het bangste was ik 
nog dat ik het gezin zou verraden waar ik was 
ondergedoken. Die hadden een klein kindje, dat 
wilde ik nooit verraden, maar je weet niet of je 
toch niet gaat praten. Die politieman zag dat ik 
stond te beven en zei: “Ga dan, vlug, stomme 
meid, ga weg.” Ik stond daar maar, ik had een 
shock.’
Ze verhuisde meteen naar een logement, vlakbij 
de brug waarom zo gevochten is, in de frontli
nie. ‘Er werd erg geschoten, maar ik was weer 
niet bang. Ik trof een granaatscherf aan op m’n 
hoofdkussen toen ik even de kamer uit was ge
weest, het deed me niets. Maar wat ik wel ver
schrikkelijk vond, was een Engelse jongen die 
aan z’n knie gewond was, die we hebben gehol
pen, z’n uniform uitgedaan, maar toen waren er 
geen andere kleren bij de hand. Die jongen is 
verraden en gepakt. Daar heb ik een vreselijke 
opdonder van gehad. Ik ben zelf kruipend door 
de straten waar zo geschoten werd weggegaan.’ 
Na de evacuatie van Arnhem ging ze naar Lun
teren waar ook haar moeder was. ‘We woonden 
daar met meer mensen en er was een vrouw van 
wie de zoon ter dood veroordeeld was. Die jon
gen zat bij ons in de knokploeg, zijn zusje hield 
het met Duitse soldaten. Als we zijn papieren 
konden ophalen uit Arnhem, kon zijn moeder 
op grond van zijn leeftijd gratie aanvragen. Met 
dat zusje ben ik toen naar Arnhem gegaan, waar 
alleen maar moffen zaten. Niemand kwam er 
doorheen, maar ons is het toen gelukt. En met 
die moeder ben ik, met één ei en één boterham 
van Lunteren naar Den Haag gelopen en weer 
terug, naar de Ortskommandant. En het is goed 
gegaan, hij heeft gratie gekregen.’
Al deze verhalen vertelt ze bijna afstandelijk. ‘Ik 
had een lef, ongelooflijk. Ik had het gevoel dat 
ik in een vacuüm leefde en dat was mijn natuur
lijke behoud. Alleen, als het werd doorgeprikt, 
zoals toen met die politieman, dan schoot er iets 
los. Alles van binnen en van buiten was ver
lamd, alles is toen in een kronkel geraakt.’
Na de oorlog terug naar Amsterdam: ‘Je werd 
zo prachtig opgevangen,’ zegt ze cynisch, ‘je 
kreeg geeneens een dak boven je hoofd, we 
moesten allemaal aan de wederopbouw werken. 
Amsterdam was een groot, gapend gat, het was 
voor mij een vreemde stad geworden. Alle jood
se huizen waren gesloopt en leeggeroofd of er 
woonden andere mensen. Mijn grootouders van 
wie ik zoveel had gehouden, mijn moeders fami
lie, niemand was er over. Er was geen fotootje, 
geen draadje meer. Die roofmoordenaars, ze 
hebben de joden verbrand als papiertjes. Mijn 
vader was dood, en met mijn moeder en mijn 
broer die het wel overleefd hadden ben ik toen 
weer samen gaan wonen. Ik ben verpleegster ge
worden, je moest zo snel mogelijk normaliseren. 
Terwijl ik niet goed was, hoor, niet gezond, nie
mand van ons was gezond. Ik ben toen ge
trouwd, heb een kindje gekregen en ben de ver
pleging uitgegaan. Maar dat huwelijk was een 
ramp, alleen maar vreselijk, óók een gevolg van 
de oorlog. Ik ben vooral getrouwd omdat ik m’n 
eigen leven wilde leiden, ik wilde niet meer 
thuis wonen.’
Politiek heeft nooit een rol voor me gespeeld, 
zegt ze. ‘Mijn moeder zat voor en na de oorlog 
in de gemeenteraad, maar ik begreep zelf niets
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van politiek. Ik schaamde me vroeger voor zo’n 
gek verkiezingsbord aan de muur. Ik ben nooit 
in de politiek geweest, het trekt me niet. Ik vind 
dat het zo hóórt in een land dat je er vrij en on
bedreigd kunt leven. En na de bevrijding heb ik 
vaak gedacht: hier in Nederland klopt iets niet. 
Wij joden zijn beroofd van ons leven en onze 
bezittingen, het was roofmoord. Waarom moe
ten wij elke maand ons handje ophouden, wij 
die ziek zijn geworden? Ik heb zwaar in het ver
zet gezeten en ik ben jodin, maar ik heb tien jaar 
moeten wachten op een uitkering. Ze wisten na
melijk niet of ik invalide was doordat ik in het 
verzet had gezeten of doordat ik jodin was. Poli
tiek!
Ik ben als kind in die oorlog neergezet en ik was 
als een kind dat op een hoge stoel staat en niet 
weet dat het in de afgrond kan lazeren. Ik wou 
in het verzet, heel uitgesproken. Als je niks 
doet, krijg je je vrijheid nooit meer terug. Dat 
heb ik, al was ik een kind, heel goed ingezien. Je 
moet knokken voor je vrijheid, geef je niet over,

I N  D E
je moet knokken om te leven zoals je zelf wilt.

Na de oorlog
Heeft een oorlog waar je als jongere, als tiener, 
zo actief bij betrokken bent geweest, later gevol
gen? En welke zijn die gevolgen?
Er is wel eens geopperd (maar echt onderzoek 
naar de gevolgen van verzetsactiviteiten voor 
jongeren is nog nooit gedaan) dat kinderen min
der angst hadden, geen risico’s zagen en er daar
om achteraf ook minder last van hadden. Maar 
dat klopt niet. Integendeel, juist omdat veel van 
deze jongeren indertijd de risico’s niet altijd 
kenden en niet stilstonden bij de angst, komt bij 
veel van hen de laatste jaren de ellende van de 
oorlog verhevigd terug. In hun dromen, in sla
peloze nachten, als ze op straat lopen of met de 
tram gaan. Mary van der Kar vertelt dat die in
wendige angst de laatste tien jaar steeds erger 
wordt. ‘Ik denk nu zo vaak o god, hoe heb ik dat 
kunnen doen. Er gaat geen dag voorbij, werkelijk

Oproep aan

MANNEN
Ook dit jaar wil de redactie van Vrij Nederland in de zomer een kleurkatern 

wijden aan bijdragen van lezers en lezeressen. We leven in een tijd van 
emancipatie; alleen al op de advertentiepagina’s van kranten en 

weekbladen wordt men voortdurend geconfronteerd met

M/V
Daarom willen wij onze mannelijke lezers oproepen eens hun mening op 
papier te zetten over vrouwen. Een mooi en uitdagend onderwerp, maar 

zonder de lezers beperkingen op te leggen wil de redactie wel zeggen dat 
de gedachten uitgaan naar de vraag of er naar uw gevoel de laatste jaren 
iets is veranderd. Is in uw opvatting de vrouw (of: de vrouwen) nog wat ze 

vroeger was, of juist niet, en hoe (waaraan) heeft u dat ervaren?

MANNEN OVER VROUWEN
Uw bijdrage over dat onderwerp — liever geen (ideologische) 

beschouwingen maar een verhaal over concrete ervaringen — mag niet te 
lang zijn: 1500 woorden. Illustraties (foto’s of tekeningen) zijn ook welkom. 
Een jury, gevormd door vrouwen en mannen uit de redactie van VN, zal de 

stukken beoordelen, op vorm en inhoud. Geplaatste artikelen worden 
gehonoreerd. Inzendingen aan de redactie van Vrij Nederland, Postbus 

1254,1000 BG Amsterdam, worden verwacht op uiterlijk 3 juni 1985.

geen dag dat er door mij of door vrienden niet 
over de oorlog gepraat wordt. En als ik ’s 
avonds de slaapkamer inkom overvalt me een 
soort angst, dan hg ik te denken en te draaien, 
altijd maar weer die oorlog. Ik pieker erover of 
ik een kamp zou hebben overleefd als ik was 
aangehouden op weg hier of daarnaartoe. Ik zie 
die controles weer voor me en dan komt de 
angst naar boven die je toen niet kon later mer
ken.’
Beppie Teeboom droomt regelmatig van de ke
ren dat ze werd aangehouden: ‘Dan heb ik een 
dikke keel, mijn adem stokt.’
Bij Fernanda van Hamersveld is de angst nog 
steeds aanwezig. ‘Ik ben toen niet gepakt en ik 
heb altijd het gevoel dat het uitgesteld wordt, 
dat het alsnog gaat gebeuren. Ik heb nog steeds, 
ook als ik overdag ergens fiets of loop en vooral 
op wat stillere stukken van de weg, dat ik dan 
letterlijk bang ben voor een hand die me pakt, 
alsof er iemand achter me aankomt om me te 
pakken.’
Gerrit Cohen vertelt dat hij sinds zes jaar ook 
last heeft van de oorlog. Daarvoor was er niets 
aan de hand, zegt hij, maar toen viel de klap. 
‘Alles kwam terug, de buurt, ik zag niemand 
meer, ik ging met doden spreken. Ik sloeg mijn 
vrouw in mijn slaap in elkaar. Ik slaap al vier 
jaar apart.’ Naast zijn bed, op het nachtkastje, 
liggen: een mes, een gummiknuppel, een grote 
zaklamp en een ijzeren staaf. “De revolver heeft 
mijn vrouw een tijd terug weggedaan. Ik slaap 
sinds drie jaar met die spullen, vanwege de be
scherming, voor als de Moffen komen voor m’n 
gezin. Gek, hè?’
Hij denkt dat het voortkomt uit de angst van 
toen, omdat je in de oorlog geen wapens had. 
‘Als er nu één bij me binnenkomt, sla ik ’m in 
één keer neer. Ik heb nooit willen geloven dat ik 
nog eens last van die oorlog zou krijgen. Mij 
kon toch nooit wat gebeuren? Ik was ijzersterk, 
ik had een wilskracht en een uithoudingsvermo
gen, ik was Superman. Maar ik geloof dat ik nu 
pas de rekening krijg, ik ben nog niet bevrijd. 
We worden nooit bevrijd.’
Mimi Vlaskamp heeft een afschuwelijke hekel 
aan de tram. ‘Ik heb in 1942 nog materiaal weg
gebracht met de tram. Je verborg de spullen tus
sen je kleren en als er dan een Duitser bin
nenstapte, had je het niet makkelijk. Ik krijg het 
nog steeds benauwd in de tram. Ik kan ook niet 
naar de Bijenkorf, of naar C&A. Daar kan ik 
niet tegen, ik moet eruit, ik zoek de deur, hoe 
kan ik eruit. Dat heb ik ook als ik naar een 
restaurant ga, ik ga altijd met mijn gezicht naar 
de uitgang zitten, die deur moet ik in de gaten 
houden.’

Het zijn absoluut geen kinderlijke angsten die 
ze uit de oorlog hebben overgehouden. Hun 
nachtmerries, fobieën, angsten zijn zo volwas
sen als ze zélf waren in die tijd.
Dat zit ze dan ook dwars: ze hebben hun jeugd 
overgeslagen. Nel Appels praat nooit over haar 
jeugd, maar over ‘vroeger toen ik jong was’. ‘Ik 
heb het gemist om met vrienden en vriendinnen 
op te trekken, om te tennissen, gezellige dingen 
te doen. Dat was er niet bij. Toen de oorlog was 
afgelopen, kon ik niet terug naar mijn jeugd, ik 
kon niet meer naar de vierde klas van mijn 
school, naar een groep die me totaal niets zei. 
Wat moest ik als volwassene, meer dan volwas-
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sen eigenlijk, tussen dat stel giechelende kinde
ren?’
Je jeugd overgeslagen en na de oorlog nooit 
meer ingehaald.
Barbara Eysten: ‘Ik was zeventien toen de oor
log was afgelopen en ik heb heel veel moeite ge
had om mezelf te hervinden. Je hebt eigenlijk 
zo’n abnormaal leven gehad. Het heeft niets 
meer te maken met een opgroeiend kind en je 
kunt ook niet terugvallen in die fase.
Ik had uit onrust allerlei baantjes, zelfs drie ba
nen op één dag.’
Carla de la Bella vertelt ook over die puberteit 
die ze over heeft geslagen, en over het feit dat je 
in de oorlog ineens volwassen was. ‘Voor de 
oorlog was je een kind als je beneden de achttien 
was en in de oorlog had je opeens verantwoorde
lijkheid voor jezelf. Voor de oorlog bepaalden je 
ouders wat er wel of niet gebeurde en in de oor
log gaf opeens niemand je meer raad.’
Ze realiseerde zich pas goed wat ze aan jeugd ge
mist had, toen ze kinderen kreeg. ‘Toen die naar 
feestjes gingen dacht ik “dat heb ik nooit 
gedaan”. Het gaf een vreselijke drukte als ze te 
laat thuis kwamen, dan kregen ze ruzie met mij. 
Dat was totaal nieuw, dat stuk had ik vroeger 
overgeslagen.’
Mimi Vlaskamp vertelt eenzelfde verhaal. Toen 
haar dochter achttien was, kwam de oorlog te
rug. ‘Ik heb gedacht: zou het komen omdat zij 
nu op de leeftijd is die ik toen had? Ik kreeg een 
inzinking, liep op straat alleen maar naar de 
grond te kijken, iets wat ik zelfs in de oorlog niet 
deed, geloof ik. Een enorme depressie.’
Toen Beppie Teeboom pas een kindje had, 
kreeg ze hele erge angsten; dan dacht ze dat dat 
kleine kind was weggehaald. ‘Ik stond dan in de 
keuken en moest steeds gaan kijken, mijn toen
malige man begreep daar niets van. Ik heb me
zelf geen raad geweten tussen m’n veertiende en 
m’n negentiende, het is een groot, zwart gat en 
toen mijn kinderen later tussen de veertien en 
negentien jaar oud waren, kwam dat terug. Ik 
ben zo bang geweest toen, dat mijn kinderen 
weggehaald waren. Als ze me zouden verwijten 
dat ik geen goede moeder ben geweest in die pe
riode, dan begrijp ik dat best.’

Er zijn bepaalde gewoonten, gedragingen uit de 
oorlog die je niet kwijtraakt. Nep Appels wil be
paalde dingen niet vertellen. ‘Ik zal nooit vertel
len op welke manier en waar ik iets verborgen 
heb en hoe ik onder de ogen van de Duitsers si
tuaties creëerde dat ik spullen het huis uit kon 
slepen. Dat vertel ik niet, want bij een volgende 
oorlog... Ze moeten niet ergens kunnen lezen, 
hoe ik die dingen toen heb gedaan. Ik zette in 
het begin ook nergens mijn naam op, want met 
je naam gaf je een stuk van je wezen prijs.’
Een volgende oorlog?
En Mary van der Kar tobt nog over de vraag of 
ze eigenlijk wel genoeg gedaan heeft in de vori
ge oorlog. In verhouding met anderen was het 
maar weinig, vindt ze, maar tegelijkertijd hin
dert het haar ook dat er zo weinig belangstelling 
is voor wat ze heeft gedaan. ‘Ik kom nooit aan 
bod, dat is mijn moeilijkheid. Ik ben maar een 
Wein radertje geweest en de mensen met wie ik 
omga hebben veel meer meegemaakt dan ik, ze 
zijn in de kampen geweest, ze hebben vreselijke 
honger geleden, ze zijn geslagen, ze moesten on
derduiken. Dan kan ik toch niet aankomen met:
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ik heb kinderen weggebracht, ik heb mensen wegge
bracht, ik heb bonkaarten gedaan? Dat vinden ze 
waarschijnlijk niets. Maar het stuit me toch ook 
tegen de borst dat allerlei mensen geëerd wor
den en onderscheiden, ook mensen die bij ons 
hebben ondergedoken gezeten, maar dat wij niet 
geëerd zijn. Een doorgangshuis wordt niet 
geëerd, dat wordt schijnbaar heel gewoon ge
vonden. Maar als iemand op je poes past, neem 
je nog een aardigheidje mee.
We zitten bijvoorbeeld gezellig met een joodse 
feestdag bij elkaar en dan zegt iemand: weet je 
nog, die Pesach stonden we ’s morgens op appel 
Dat hoor ik aan, maar ik ga niet zeggen: toen ik 
jarig was zat ik in Friesland, want daar heb ik 
mensen weggebracht. Dat ga ik dus niet vertellen.

Als ze me vragen waar ik in de oorlog zat, zeg ik 
“nou gewoon thuis”. Terwijl ik dolgraag zou ver
tellen wat ik gedaan heb. Maar die moed heb ik 
niet.’

‘Ik denk wel eens,’ zegt Beppie Teeboom, ‘mis
schien ben ik in die vijfjaar wel nooit volwassen 
geworden. Ik was kind toen het begon en mis
schien heb ik het die vijf jaar zonder angst vol
gehouden, omdat ik kind bleef. En daarna? Ik 
heb mijn jeugd overgeslagen en nooit ingehaald. 
Integendeel, ik ben steeds verder achterop ge- 
raakt-’ AUKJE HOLTROP

CHRISTINE OTTEN
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