
  Ik ga op 
reis, Pieter!

HISTORISCHE VERANTWOORDING

Verantwoording m.b.t. de 
historische basis van het verhaal 
’Ik ga op reis, Pieter! Over twee 
kinderen in WOII en over de 
Holocaust. 
 

Inleiding: persoonlijke betrokkenheid en herinneringen 

Nog lang na de bevrijding leefde de oorlog voort in de hoofden van de 
mensen. Vanaf mijn eerste bewuste herinneringen op 4 à 5 jarige leeftijd 
– de oorlog was toen al zo’n 6 à 7 jaar voorbij – werd ik daarmee gecon-
fronteerd. Mijn ouders vertelden niet zo veel. Ze hadden het te druk met 
een groeiend gezin (in 1958 kwam nr. 8) en met de eigen zaak. Maar van 
de buren en van twee tantes, die vaak over de vloer kwamen en vooral 
van Dina, de huishoudelijke hulp van mijn moeder, hoorde ik des te meer. 
Vooral over het dagelijkse leven in de oorlog. Elke maandagochtend loei-
den ter controle om 12.00 de luchtalarm-sirenes van de BB (Bescherming 
Bevolking), kwamen de herinneringen weer boven en werden de ver-
halen doorverteld, alsof het gisteren was gebeurd.  

De oorlog bleef ook nog heel lang zichtbaar en tastbaar door de gebom-
bardeerde binnenstad. De brandgrens liep 3 straten verder. Beelden van 
verwoesting en wederopbouw, die op een kind diep indruk maakten. Ze 
herinnerden nog lang aan ‘de oorlog’  

Door auteur 
Peter Lems



Ik ben geboren aan de Voorschoterlaan in de Rotterdamse stadswijk-Kra-
lingen en ook in die omgeving opgegroeid. Kralingen was mijn wereld, 
alles op loopafstand: school, kerk, winkels, familie, vriendjes, speeltuin... In 
1957 verhuisden we naar de Lusthofstraat, zijstraat van de Voorschoter-
laan. Een bovenhuis, ruimer, ondanks de woningnood, maar nog steeds 
krap voor een gezin met 8 kinderen. De jaren-vijftig waren sober, veel zui-
nigheid in het dagelijks leven. Maar daarna kwamen de ‘gouden jaren’ met 
ongekende welvaartsgroei. 

 

scène 1 omgeving en personages 

De omgeving waarin het verhaal zich afspeelt, Rotterdam-Kralingen is 
nog steeds geheel intact. En daarmee ook de locaties, waar video-opna-
men zijn gemaakt, als ‘flashbacks’ in de verhalen van de grootvader over 
zijn jeugd in de oorlog. 

De volgende locaties zijn nog steeds in gebruik 
met dezelfde functies als in het verhaal: 

Woonhuis, Esther en Pieter, Voorschoter-•
laan 140 a en b, uit 1893/94 
De indeling in het ‘onderhuis’ is nog •
net zo. Het slaapkamertje in scène 
11, waar Pieter in bed ligt, het gan-
getje naar het tuintje, het ‘ge-
heime paadje’ tussen de 
schuttingen, is nog vrijwel intact 
Directe omgeving: Voorschoter-•
laan, Avenue Concordia, Lust-
hofstaat, Annastraat ,  
Beneden- & boven Oost-•
zeedijk, uit 1880-1890, 
zijn nog geheel intact 
met vrijwel dezelfde 
bebouwing. De 
Voorschoterlaan 
heeft nog steeds een 
groene middenstrook met 
bomen. T.g.v. de GPS-toer langs de locaties van het verhaal, is in dit 
groene stuk tegenover het woonhuis een bankje geplaatst, van het 
zelfde model als in het Rozenburgpark. Dit bankje speelt een belang-
rijke rol in het verhaal, resp. in de voorstelling, als plaats van ontmoe-
ting tussen Esther en Pieter. Volgens ooggetuigen, heeft er ooit op die 
plek een bankje gestaan. 
Slagerij van Linschoten, Lusthofstaat 48, sinds 1910, nog steeds in ei-•
gendom, en beheerd door de zelfde familie (4e generatie) 
Boekhandel Amesz , Voorschoterlaan 145, sinds 1895, nog steeds in ei-•

Voorschoterlaan met 
ingemonteerd een 

plaatje van Pieter en 
Esther



gendom, resp beheerd door de zelfde familie (3e generatie) 
Avenuekerk, Avenue Concordia 111, sinds 1892 (toen gereformeerd’, •
nu ‘Evangelische broedergemeente’ 
Kralingsche school, Rozenburglaan 27, sinds 1912 •
Rozenburgpark, tussen Kralingseplaslaan en Oudedijk, sinds 1911 •
Grote of St Laurenskerk, Rdam-centrum, sinds 1449 •
Brandgrens, bombardement 14 mei 1940, is nog goed te zien door het •
verschil in bebouwing van Beneden- Oostzeedijk/ Adamshofstraat. 
Annastraat, zijstraat van Voorschoterlaan •
 

De enige locatie uit het verhaal, die niet meer bestaat is de Joodse (libe-
rale) synagoge. Die stond voor de oorlog aan de Boompjes in het cen-
trum, maar is in mei 1940 gebombardeerd. De video-opnamen van het 
bezoek aan de ‘sjoel’ in scène 5 hebben nu plaats gevonden in de huidige 
liberale synagoge in Hillegersberg. 

De enige fysieke herinnering aan de Joodse aanwezigheid in Kralingen 
zijn de begraafplaatsen aan de Oostzeedijk en aan de Gerdesiaweg. De 
laatste lag aan een sloot, die in de volksmond de ‘Het Jodenslootje’ 1werd 
genoemd. In de GPS-toer wordt daaraan gerefereerd. 

 

 

 

 

 

 

De personages in het verhaal:2 

Pieter en Esther, de twee hoofdpersonen, in het verhaal gesitueerd in het 
woonhuis Voorschoterlaan 140 a + b.  

Pieter speelt in het verhaal als grootvader van nu (de verteller) en als Pie-
ter van toen, zijn jongere uitgave. Op nr 140a woonde 10 jaar lang een 
Pieter/Peter (de auteur), alleen niet tijdens de oorlog, maar vlak erna. Di-
rect aan de overkant op nr 145 kwam een jongen (1932) Gijs Roodhorst3, 
de zoon van de eigenaar van boekwinkel Amesz, dagelijks na schooltijd in 
de boekwinkel van zijn vader, omdat hij hielp bij het bezorgen van het 
Rotterdamssch Nieuwsblad. Hij kende de buurt op zijn duimpje. Hij had 
even zo goed Pieter kunnen zijn (was tijdens de oorlog 8-13 jr) 

Een paar huizen verder op nr 130 a woonden twee Joodse meisjes in de-
zelfde leeftijdsgroep, Evan en Flora de Winter4. Zij staan model voor Es-
ther. 

Tante Nel, die in scène 6 in beeld komt, was in werkelijkheid tante Fie, de 
oudste zus van de vader van Pieter. Zij bemoeide zich inderdaad ‘overal 
mee’ en was niet vies van krasse uitspraken, o.a. over de Joden. 

1 Zie https://www.joodserfgoedrotterdam.nl/begraafplaats-dijkstraat/
2 Zie ook de supplementen bij het onderwijsproject van Stichting Loods 24 Joods Kinder-

monument, waarvoor veel veld- en brononderzoek is gedaan (bij overlevenden, bij  het 
Rotterdams gemeentearchief, etc)

3 Gesprek met hr Gijs Roodhorst dd 9 juni 2020
4 Zie https://nl.pinterest.com/pin/524387950344414028/

v.l.n.r. Pieter, Esther, 
opa Pieter

Gijs Roodhorst 

https://www.joodserfgoedrotterdam.nl/begraafplaats-dijkstraat/
https://nl.pinterest.com/pin/524387950344414028/


Slager van Linschoten5, was daadwerkelijk de grootvader van Pieter. Pie-
ters’ moeder, Ali van Linschoten, was zijn oudste dochter. In de filmpjes in 
scènes 5 en 8, waarin Pieter en Esther in de slagerij op bezoek gaan, wordt 
de rol van de slager gespeeld door kleinzoon Hubert van Linschoten (naar 
zijn grootvader vernoemd) in scène 8. 

De dominee in het filmpje over het bezoek aan de Avenuekerk, wordt ge-
speeld door Bernard van Verschuer, predikant van de Laurenskerk. De 
zwarte toga, stem en dictie zijn exact als in de kerkdiensten, zoals ik mij 
die als kind herinner in de 50-er jaren. Zo zal het ook in de 40-er jaren ge-
klonken en eruit gezien hebben.  

De violist speelt de rol van vader van Esther. Het zijn maar enkele zinnen, 
nodig voor de loop van het verhaal, maar heeft verder geen historische 
achtergrond. 

De ouders van Pieter hebben natuurlijk bestaan. Ze waren gereformeerd 
(‘synodaal’6) en waren actief in de (Avenue)kerk. Het beschreven gedrag 
van beiden was illustratief voor die tijd.   Vader was principieel, met groot 
plichtsbesef Zie het onderbrengen van de Joodse bovenburen in een on-
derduikadres, toen ze gevaar liepen gedeporteerd te worden (scène 11) 
Hij was actief lid van de verzetsgroep7 Albrecht8 Een radiozender om be-
richten ter versturen naar Engeland deed het niet of slecht in het laagge-
legen benedenhuis. Die werd toen overgebracht naar het huis van zijn 
moeder in de Lambertusstraat 144, 3-hoog. 

De moeder liet zien in scène 9, hoe moeilijk het was om je van algemene 
(negatieve opvattingen over Joden te distantiëren en verraadde daarmee 
haar Joodse bovenburen. Tegelijk was zij het die hen eten bracht op hun 
onderduikadres en trotseerde ze het gevaar voor zichzelf. Deze ambiva-
lente houding was illustratief voor velen in die tijd.  

Kleinzoon Johan is een bedacht personage. Degene aan wie de groot-
vader zijn belevenissen als kind in de oorlog kon vertellen. Als een van de 
twee verhaallijnen. 

 

de gebeurtenissen in het verhaal 
Scène nr 2 ‘Opa dagdroomt’ 

De afscheidsceremonie aan de deur, waarin Esther aan Pieter haar viool 
(‘fidel’) geeft en vraagt om er op te passen, omdat zij ‘op reis gaat’, heeft 
twee historische achtergronden 

De Joodse meisjes Eva en Flora hadden een autoped (op luchtban-•
den!) 9. Gijs had de meisjes vaak zien steppen In mei 1943 stond de 
step ineens voor de boekwinkel. Hij dacht: ‘zijn ze zeker vergeten, 

5 Zie https://www.ad.nl/rotterdam/slager-al-110-jaar-begrip-in-de-wijk~a6894365/
6 De ‘’hoofdstroom’’ in het gereformeerde kerkelijke landschap, redelijk openstaand naar de 

samenleving, i.t.t.  de bevindelijke takken, die veel meer hun eigen wereldjes vormden
7 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Albrecht
8 Na de oorlog, toen wij inmiddels in de Alexanderpolder woonden, is de oprichter/leider 

van de verzetsgroep, Henk de Jonge, een keer bij ons thuis op bezoek geweest. Ik her-
inner mij een wat sjofel uitziende man, met een zachte stem, met een bijbel in een bood-
schappennetje bij zich. Hij was  evangelist geworden van een sekte/kerkgemeenschap in 
Australië, waar hij toen woonde. Als kind niet bepaald het beeld van een moedige, onver-
schrokken, stoere verzetsstrijder.

9 Gesprek Gijs Roodhorst

https://www.ad.nl/rotterdam/slager-al-110-jaar-begrip-in-de-wijk~a6894365/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Albrecht


komen ze wel weer ophalen of ik breng ’m bij ze terug’ en zette de step 
in de winkel. De volgende morgen was het huis van Eva en Flora op nr 
130 verzegeld en was de familie weggevoerd/ gedeporteerd. De meis-
jes hadden de step bij Gijs ’in veiligheid’ gebracht.              
In het Holocaustmuseum in Amsterdam is een vitrine met het kindervi-•
ooltje van Alida van Strien .Ze woonde in Voorburg en was 8, toen zij 
en haar familie werden afgevoerd. De dag ervoor, had de vader aan de 
buurman gevraagd of hij op het viooltje van zijn dochter wilde passen. 
Tot ze weer terug zouden zijn…. 
Deze buurman heeft het viooltje later aan het Holocaustmuseum ge-
schonken. Die heeft er een mooie vitrine voor gemaakt. Nu het Holo-
caustmuseum voor renovatie gesloten is, reist de vitrine10 mee met de 
voorstelling en staat elke keer op het toneel. Als illustratie van de au-
thenticiteit van het verhaal. 

 

Scène 3 ‘Johan komt langs’ 

De situatie, die Johan beschrijft in zijn klas is zeer reëel. Klasgenoten,  
– meestal met een moslim-achtergrond – die de holocaust ontkennen 
en/of sterke antisemitische beelden uit hun omgeving meenemen, 
maken het onderwerp onbespreekbaar of zeer beladen. Veel leerkrachten 
mijden het onderwerp. Zie de krantenartikelen11 hierover. Een goede ken-
nis, Henk Moerman, leraar Nederlands op het Albedacollege (Rotterdam 
Zuid) bevestigde mij dat veel collegae geschiedenisleraren met dit pro-
bleem worstelen of het uit de weg gaan. 

In de oorlog kwamen vergelijkbare zaken voor, als er kinderen van NSB’s 
in de klas zaten en leerkrachten niet over Joden spraken uit angst door 
die kinderen bij hun ouders aangegeven worden.  

 

Scène 4 ‘De oorlog begint’ 

Het fragment van de radionieuwsdienst met het nieuws over de inval is 
authentiek. 

Het geloof van veel Nederlanders dat Duitsland Nederland niet zou aan-
vallen, omdat ‘we neuraal waren – Net als in de 1e Wereldoorlog’ – was 
wijd verbreid. 

‘We keken uit het raam van de voorkamer en zagen stromen mensen op de 
Beneden- en Boven Oostzeedijk deze kant opkomen, lopend, rennend, fiet-
send. Allemaal vluchtend voor de vuurstorm’12 

’..als een film, die zich voor mijn ogen afspeelt. …Vader stuurde ons de 
gang in, daar zouden we wel veilig zijn. We dachten dat de Duitsers 
het op de spoorbaan (het ‘luchtspoor’) hadden voorzien. Maar wat 
wisten we nu helemaal? Ze bombardeerden de huizen! Het gezin 

10 Met een remplaçant kinderviooltje
11 Zie bijv het boek: ‘Oorlog zonder vrienden’ van Evert Hartman 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/overlevende-holocaust-geschokt-wordt-het-moei-
lijk-om-erover-te-praten-omdat-sommigen-t-ontkennen~a9c42f31/?referrer=https:// 
www.google.com/ 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vooroordelen-en-antisemitisme-in-de-klas-schrik-
ken-leraren-af/ en https://www.ad.nl/binnenland/holocaust-les-bullshit-zeggen-de-leer-
lingen~a3fc608a/? referrer=https://www.google.com/

12 Ooggetuigenverslag Ans Ultee-Stoopman (103) in een artikel in ‘Gers!’, mei 2020.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/overlevende-holocaust-geschokt-wordt-het-moeilijk-om-erover-te-praten-omdat-sommigen-t-ontkennen~a9c42f31/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/overlevende-holocaust-geschokt-wordt-het-moeilijk-om-erover-te-praten-omdat-sommigen-t-ontkennen~a9c42f31/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/overlevende-holocaust-geschokt-wordt-het-moeilijk-om-erover-te-praten-omdat-sommigen-t-ontkennen~a9c42f31/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/overlevende-holocaust-geschokt-wordt-het-moeilijk-om-erover-te-praten-omdat-sommigen-t-ontkennen~a9c42f31/?referrer=https://www.google.com/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vooroordelen-en-antisemitisme-in-de-klas-schrikken-leraren-af/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vooroordelen-en-antisemitisme-in-de-klas-schrikken-leraren-af/
https://www.ad.nl/binnenland/holocaust-les-bullshit-zeggen-de-leerlingen~a3fc608a/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/binnenland/holocaust-les-bullshit-zeggen-de-leerlingen~a3fc608a/?referrer=https://www.google.com/


vlucht de straat op, de Goudsesingel op. Die stond vol bomen. Het 
was niet zozeer de bommenregen, maar de vuurzee, die ontstond. Het 
gierde door de straten en de vonkenregen zetten de ene na de andere 
boom in brand. We moesten echt hard lopen, want alles stond in de 
fik en het vuur kwam steeds dichterbij. We moesten tot aan de Honin-
gerdijk (=verlengde van Oostzeedijk) lopen, voordat we de verzen-
gende vuurzee definitief achter ons hadden gelaten’ 

 

Het fragment van Tante Ria, die op tijd de vuurstorm ontvluchtte en 
oom Henk, die bij wie dat niet lukte en omkwam in hun huis aan de 
Hoogstraat, is min of meer gereconstrueerd uit flarden van diverse ver-
halen, die alle op het zelfde neerkwamen: vluchten voor of ingehaald 
worden door de vuurstorm! 

Het fragment: Man, we moeten vluchten. Hoor, de vuurstorm komt steeds 
dichterbij’ was heel reëel. De brandgrens kwam tot aan de Adamshof-
straat, slechts drie straten verder dan de Voorschoterlaan. De brand-
grens is op het kaartje met een rode lijn- en het woonhuis met een 
rode stip aangegeven 

Het fragment ‘Een week na het bombardement gingen mijn vader en 
moeder de stad in. En ik mocht mee. Johan, je wist niet wat je toen zag. Of 
liever gezegd, wat je niet zag…’ is voor deel gebaseerd op verhalen van 
mijn vader, maar voor een deel ook uit eigen waarneming. Als kleine 
jongen met mijn moeder mee naar ‘de stad’ , naar ‘modemagazijn Ger-
zon’. Een van de weinige overgebleven gebouwen. Mijn moeder kocht 
daar kleren met een ‘grote gezinnen kortingskaart’ Als oudste jongen 
(van de 5) kreeg ik altijd nieuwe kleren. Gekocht of zelfgemaakt. Ik 
moest er wel ’netjes’ op zijn, want ’je broertjes moeten het straks ook 
nog dragen’ . Er werd wel ’op de groei’ gekocht, dus eerst slobberen 
(dus bretels), dan passen , daarna knellen.  

De route naar ’de stad’ ging via de Oostzeedijk , het Oostplein en het 
Groenendaal. Ik kan mij nog zeer goed de beelden herinneren vanaf de 
akelige, lege en kale vlakte van de binnenstad dat ook al stonden er 
her en der al nieuwe gebouwen. De aanblik van de Laurenskerk als 
zwartgeblakerde ruïne had voor mij als kind iets lugubers.  



Op het Groenendaal stonden lage ‘noodwinkels’. Die hebben er nog 
lang gestaan 

Het trouwfragment in het verhaal is echt. Ik ben er getrouwd, toen de 
kerk volledig herbouwd was. Ook het geluidsfragment is origineel. Een 
lied van Huub Oosterhuis op muziek van Louis van Dijk. ‘En voor zijn 
voeten uit, gaan vrede en gerechtigheid, als bruidegom en bruid’. De 
scène wil de hoop van de wederopbouw na de vernietiging uitbeel-
den. En geeft de trots en het elan van het zich weer opbouwende Rot-
terdam weer. 

 

Scènes 5 & 7 ‘Pieter & Esther’ 

Fragment ‘de binnenstad lag plat en de meubelwerkplaats van mijn vader 
ook’ is historisch juist13 De werkplaats van hem en zijn compagnon ‘Lems 
& v.d.Ven’ lag aan de Houttuinen, vlak bij het toenmalige Maasstation. Ze 
waren in 1934 een eigen zaak begonnen. Na 6 jaar was die behoorlijk ge-
groeid. Hij had niet eerder ‘de hand van mijn moeder’ aan haar vader wil-
len vragen, totdat hij ‘10 knechts’ zou hebben. Dat gaf aanzien. Dat de 
zaak weggebombardeerd was met allen erop en eraan, had hem zeer aan-
gegrepen en moedeloos gemaakt. Maar zijn moeder pepte hem op. Een 
gemeenschappelijke kennis had bij hem een ‘woon- en slaapkamer-
ameublement’ besteld en ging binnenkort trouwen. Tja, die kon je toch 
niet in de steek laten?... Dus huurde hij een ‘pakhuis’ als werkplaats in de 
Aegidiusstaat en startte de zaak daar weer op. Later ook een werkplaats in 
de Waterloostraat en de Berkelstraat om de mensen weer in dienst te kun-
nen nemen. Officieel was alleen de Aegidiusstraat geregistreerd. Toen 
later de Duitsers langs kwamen om productiecapaciteit voor munitiekis-
ten te vorderen, ontsprong hij de dans, want het was veel te klein.14 

Het fragment, dat Duitsers (toen) ‘best aardig en beleefd waren’ is histo-
risch juist. 
 

‘Aanvankelijk zagen de Duitsers in Nederland ook een soort broedervolk , 
dat met zachte maar besliste hand bezet zou worden. Zelfs toen de strijd 
in volle gang was, zoals op het Noordereiland, trachtten de Duitsers de 
rust te bewaren, zorgden dat er niet geplunderd werd, Nederlandse en 
Duitse artsen werkte samen om de gewonden te verzorgen’15 

 
Duitse soldaten hadden de opdracht om zich wellevend en behulp-
zaam te gedragen t.o.v. de Nederlandse bevolking en deden dat ook 
aanvankelijk. Later zou dat veranderen en werd het bezettings- resp 
terroriserende macht. 
Het fragment bij slager van Linschoten is in zoverre historisch dat je 
als kind altijd een plakje (gekookte) worst kreeg. Ook al kochten je 
ouders er niets. Dat slager van Linschoten een aparte afdeling had 
met Koosjer vlees, zoals in de voorstelling werd gezegd,16 is niet erg 
waarschijnlijk. Misschien wel een klein assortiment. Joodse mensen 
kochten doorgaans bij Joodse slagers, die onder Rabbinale controle 
stonden.  

De fragmenten van bezoek aan de Sjoel en de kerk zijn bedacht.  

13 Bij monde van mijn vader.
14 idem
15 Artikel ‘’Missie Rotterdam’’ van onderzoeksjournalist Gerard Groeneveld in ‘’Ges!’’ mei 2020
16 Ik heb het niet kunnen verifiëren. Mogelijk wel nadat de Rabbinale controle door de Duit-

sers cq opgeheven werd



Scène 6 ‘Esther hoort iets’ 

Gebaseerd op een persoonlijke ervaring tijdens een logeerpartij bij tante 
Fie (in het verhaal tante Nel) in de Schepenstraat. Omdat ze alleen was 
mochten/moesten we daar met enge regelmaat logeren. Ik herinner mij 
nog goed, dat ze mij riep naar het raam en naar de overkant wees. Daar 
kwamen twee oudere mensen, in het zwart gekleed , hun huis uit. ‘Kijk 
Peter, dat zijn nou echte Joodjes, dat kun je wel zien, toch?! Niet te vertrou-
wen, dat zegt iedereen Nu ja, ze zijn oud, ze doen niks meer’ Ik zag alleen 
maar een vriendelijke opa en oma. Het begrip Jood zei mij eigenlijk niets. 
Mijn vader zij wel eens ‘dat is nou een echte Jodenstreek’ Maar dat was 
dan in een zakelijke context, als iemand hem te slim af was. Ergens 
proefde je een zekere bewondering bij hem, dat iemand handiger was 
dan hij zelf. Hij was wel sportief. Wel sprak hij eens over ‘joodjes’, wat 
nogal neerbuigend klonk. Maar verder hoorden wij nooit iets over Joden 
of over Joods-zijn. Behoudens in de bijbelverhalen dan. Maar aan de ma-
nier waarop tante Fie over Joden sprak, voelde je als kind al, dat dat van 
een heel anders chapiter was. Dat hier veel meer achter zat. Dat hier een 
hele groep mensen werd weggezet, gedeklassificeerd. Begrippen als ra-
cisme of antisemitisme kende je als kind niet, maar op zo’n manier ja je 
wel iets herkennen. Zo verging het mij althans. Deze ervaring is verwerkt 
in deze scène, waarin Esther ruw ontwaakt uit de naïveteit van de kinder-
tijd en verbijsterd hoort, dat ze als Joods, als anders, als minder wordt be-
schouwd. Zelfs door mensen uit haar directe omgeving, waar ze heel 
vertrouwd mee was. Dat moet heel angstig zijn. Wie kun je nog vertrou-
wen? 

 

Scène 8 ‘Sterren’ 

De scène is bedacht om scherp de historische werkelijkheid weer te 
geven van de systematische inperking van de individuele en collectieve 
vrijheden van de Joden en hoe ze uit het maatschappelijk verkeer verdre-
ven werden. De gebruikte beeldspraak / stijlfiguur werd overigens ook 
toegepast door koning Willem-Alexander tijdens zijn toespraak op 4 mei jl 
op de Dam t.g.v. dodenherdenking 

 

Scène 9 ‘Pieter hoort iets’ 

Het gesprek in deze scène is bedacht om het contrast weer te geven van 
de houding van veel Nederlanders. Soms actief, beschermend t.a.v. 
Joodse landgenoten, zoals de vader, die direct in actie komt en de fam 
Polak helpt met onderduiken. Maar veel vaker passief, meelopen, laten 
meeslepen met vooroordelen, kleingeestigheid en daarmee zelfs de 
eigen Joodse buren verraden. Nog niet eens zo zeer met voorbedachte 
opzet17, maar meer door laksheid, onnozelheid . Het gebeurde op grote 
schaal. In geen enkel ander Europees land zijn verhoudingsgewijs zoveel 
Joden afgevoerd dan in Nederland. Vooral omdat ze te weinig actieve be-
scherming kregen van gewone Nederlanders 

17 Zoals het bewust verraden door verblijfplaats aan te geven vanwege de financiele vergoe-
ding



Dat de vader van Esther actief deelnam aan een Joodse verzetsgroep is 
bedacht. Om het stereotype te bestrijden, dat ‘Joden laf waren en zich lijd-
zaam lieten afslachten’. De verzetsgroep o.l.v. de Rotterdamse Jood Sally 
Dormits heeft overigens daadwerkelijk bestaan. Reeds in 1941 opgericht 
en gevreesd door zijn sabotageacties. 

In feite wordt hier de rol van de vader van Pieter op die van Esther gepro-
jecteerd. Ze woonden op slot boven elkaar. 

 

Scène 10 ‘het verzet’ 

De scène komt overeen met wat in werkelijkheid veel plaatsvond. Ook, cq 
juist door kinderen. want die waren minder verdacht. 

De rol van de Duitse Soldaat, die vermoedelijk ook wel snapte wat Pieter 
aan het doen was, maar alleen zijn zadel wat hoger zette, geeft aan, dat er 
ook vriendelijke, meelevende Duitsers waren. 
De meesten waren geen fanatieke Nazi’s, waren hier omdat ze moesten, 
niet omdat ze wilden. Hadden soms ook kinderen thuis 
 Hiermee willen we het stereotype bestrijden, dat àlle Duitsers onmense-
lijk waren. 

 

Scène 11 ‘onderduiken’  

Of er in de Avenuekerk achter het orgel daadwerkelijk onderduikers heb-
ben verbleven, is niet helemaal duidelijk. Sommigen ontkennen pertinent 
, anderen bevestigen. Ik heb mijn vader een keer ‘in het voorbijgaan’ 
horen zeggen, dat de koster in zijn huis onderduikers had opgenomen 
had. Zijn huis/dienstwoning had een directe verbinding met het kerkge-
bouw. De schuilplaats was krap, soms ‘liet hij ze wel eens los in de kerk-
zaal, als er niemand was’. Wel is zeker, dat in de Breepleinkerk in 
Rotterdam-Zuid in een geheime bergplaats achter het orgel Joodse on-
derduikers hebben gezeten. 

 

Scène 12 ‘briefjes uitwisselen’ 

De situaties , die de kinderen in hun briefjes aan elkaar beschreven, zijn 
bedacht, maar tegelijk ook waar, want kwamen in de praktijk (veel) voor. 
Je hoort ze vaak in de verhalen over de hongerwinter 

 

Scène 13 ‘de bevrijding’ 

De getoonde filmbeelden in deze scène over de bevrijding in Kralingen 
zijn historisch filmmateriaal. Toentertijd door een amateur opgenomen en 
nog niet zo lang geleden (her) ontdekt in het Gemeentearchief van Rot-
terdam. Het zijn beelden van het inhalen van de Canadezen op de Oude-
dijk, het bloemencorso in de Voorschoterlaan aan de kant van 
boekhandel Amesz, de straatfeesten bij de Adamshofstraat en het po-
dium op de Lusthofstraat. Bij een van de sketches, zijn nog twee tantes 
van Pieter te zien, zussen van zijn moeder 



De scène van Esther in de kerk, haar droom van de muziek, dat ze daar 
ineens haar harp ziet staan, het dansen, het lied van verlangen: ‘vrij, dat 
wil ik zijn... het ontdekt (verraad?) en gearresteerd worden, de trein naar 
Auschwitz... is een 100 % bedachte scène, Maar het zou heel goed zo ge-
beurd kunnen zijn. En op vergelijkbare manier gebeurde het ook op grote 
schaal 

De scène is bewust zo vormgegeven om het aangrijpende en het onmen-
selijke duidelijk te tonen. Sober, indringend, zonder (goedkoop) ’spekta-
kel’ 

 

Scène 14 ‘Johan’s presentatie’ 

De verzuchting van de grootvader aan het begin van de scène: ‘Je zal 
maar als kind in een ... gezin geboren zijn. Altijd zijn de minderheden het 
slachtoffer’ is historisch maar al te waar, helaas. Het vormt de opmaat voor 
de rest van de scène. 
Die is de pendant van scène 3, waarin de grootvader belooft zijn verhaal 
te vertellen wat hij als kind in de oorlog daadwerkelijk heeft meegemaakt, 
zodat Johan daar een waarheidsgetrouwe presentatie voor school van 
kan maken. ‘Dan kunnen ‘ze’18 nooit zeggen, dat het niet waar is’ 
Johan komt verslag doen. Vertellen, wat hij met deze historische verhalen 
gedaan heeft. Hoe hij ze gebruikt heeft, welke keuzes hij maakte, wat in 
zijn visie het belangrijkste was. De klassieke verhalen van oorlog, verzet, 
onderduiken laat hij liggen. Hij onderkent daarentegen scherp de proces-
sen van groepsvorming, afzetten, ontmenselijking, racisme/antisemitisme 
en uiteindelijk de (joden)vernietiging. Hij hekelt de passiviteit en het ge-
brek aan morel moed bij de omgeving om dit tegen te houden en daar-
door mede verantwoordelijk zijn. Hij ziet scherp, dat dit elke keer weer 
kan gebeuren, maar dan met andere groepen als slachtoffer. Hij roept op 
tot bewustwording en waakzaamheid. 

18 De Syrische jongens in zijn klas met anti-semitische opvattingen, holocaust ontkenners. 



Enkele foto’s van de filmopnames van 
scene 7a, waarin de historische omge-
ving van de Voorschoterlaan in beeld 
komt met woonhuis, boekhandel Amesz




