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De grootste collaboratie, en ander oorlogsleed

De Jodenvervolging en het verzet zijn vaste thema’s in de geschiedschrijving van de Tweede

Wereldoorlog. Elk jaar springen er een paar boeken uit. Een overzicht in zeven vragen en

antwoorden.

 Willem Bouwman  1 mei 2020  aangepast 07:09

1. Om met de Jodenvervolging te beginnen: welk boek springt eruit?
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Het boek van Rob Bakker over Nederlandse ambtenaren en de collaboratie, Boekhouders
van de Holocaust. Het biedt een veelomvattend overzicht van de grootste en meest

verstrekkende vorm van collaboratie in oorlogstijd, de medewerking van ambtenaren aan

de Jodenvervolging in Nederland. Het ging al vroeg fout, doordat bijna honderd procent

van de Nederlandse ambtenaren in oktober 1940 de ariërverklaring ondertekenden: zij

gaven aan of zij ‘ariër’ of ‘geheel of gedeeltelijk’ Joods waren. Volgens Bakker was de

ariërverklaring in strijd met de Aanwijzingen in geval van bezetting, waarin werd

verordend dat ambtenaren in het belang van de bevolking op hun post moesten blijven en

hun taak zo goed mogelijk moesten vervullen, tenzij aanblijven ‘veel meer ten bate van de

vijand dan van de eigen bevolking zou zijn’. Met de ariërverklaring werd een onderscheid

naar ras gemaakt en afstand genomen van de Joden. Bakker spreekt van een

onomkeerbare stap, een point of no return. Na deze stap konden ambtenaren moeilijk nee

meer zeggen tegen elke volgende maatregel om de Joden te isoleren.

2. Leg dat eens uit.
Dat blijkt uit het vervolg van het boek, waarin Bakker hoofdstuk na hoofdstuk de volgende

maatregelen bespreekt, tot het met het deporteren van de Joden naar Westerbork en

vandaar naar de vernietigingskampen. Het ontslag van Joodse ambtenaren, het

aanbrengen van de letter J in persoonsbewijzen van Joodse Nederlanders, het opstellen

van adreslijsten van Joodse Nederlanders: de meeste ambtenaren werkten eraan mee.

Bakker spreekt van een proces van cumulatieve collaboratie: elke stap ging verder dan de

vorige, tot en met het eindpunt: meewerken aan de deportaties.

Ambtenaren hadden de gewoonte om opdrachten uit te voeren, meent Bakker. Hij vindt

dat de zwartepiet te gemakkelijk wordt neergelegd bij Jacob Lentz, de man achter het

bevolkingsregister en het persoonsbewijs. Het ambtelijk apparaat hing niet aan één

persoon, het functioneerde dankzij regels en protocollen. ‘Op alle niveaus onder het

departement werkten zowel de burgemeesters als de bevolkingsboekhouders tot in de

perfectie mee aan de registraties.’ Volgens Bakker hadden ze kunnen weten dat ze de

Joden benadeelden. Ook al wist men niets van de gaskamers, iedereen kon zien wat er met

de Joden gebeurde: ze werden geïsoleerd, gediscrimineerd en gedeporteerd. Hun huizen

werden leeggehaald en afgepakt.

Meeleven met de Joodse slachtoffers was er nauwelijks, ook na de oorlog niet. Sommige

Joodse Nederlanders ontvingen nog tot in 1951 belastingformulieren met de letter J. Bij het

herstel van de toegebrachte schade stond het staatsbelang voorop.

3. Het oordeel over dit boek in het kort?
Boekhouders van de Holocaust beschrijft en analyseert de rol van de Nederlandse

ambtenaren bij de Jodenvervolging grondig en breed, helder en systematisch. Het is een

standaardwerk.

4. Is er nog meer voortreffelijks verschenen?



Ja, een naslagwerk over de slachtoffers van de oorlog in Nederland: Wie herdenken wij op
4 mei?, waarin met kaarten en grafieken zichtbaar wordt gemaakt wie er omgekomen zijn,

waar ze woonden, wat ze deden, hoe oud ze waren, enzovoort. Hoofdstuk 1 gaat over de

grootste groep oorlogsslachtoffers, de Joden, van wie meer dan 102.000 de oorlog niet

overleefden. Per jaar wordt het aantal omgekomen Joden genoemd en naar leeftijd

gerangschikt: zo kwamen er in 1945 twintig Joden ouder dan 80 om het leven. Andere

hoofdstukken gaan over verzetsslachtoffers, overige burgerslachtoffers, militaire

slachtoffers en koopvaardijpersoneel en Nederlandse burgerslachtoffers in Nederlands-

Indië/Indonesië.

Het boek is zeer informatief en verhelderend. Een kaart toont alle plekken waar meer dan

35 Nederlanders werden geëxecuteerd, een grafiek laat zien dat er in mei en juni 1945 nog

4100 mensen stierven aan de gevolgen van de Hongerwinter. Het boek, een initiatief van

epidemioloog Jaap Goudsmit, bevat een uitvoerige, beredeneerde bronverantwoording. Het

is onmisbaar voor wie niet alleen verhalen, maar ook feiten en cijfers over de oorlog horen

wil.

5. Verhalen over de oorlog: vertel eens.
Daar zijn 75 jaar na de bevrijding veel van

verschenen, in de vorm van dagboeken of

herinneringen, dan wel opgetekend door iemand anders, zoals Het eerste transport. Het
waargebeurde verhaal van 999 meisjes in Auschwitz van Heather Macadam. Het gaat over

bijna duizend Joodse meisjes uit een dorpje in Slowakije die met list en bedrog naar

Auschwitz werden gestuurd. Slechts enkelen overleefden. Heather Macadam deed

onderzoek naar het lot van deze meisjes. De vertaling in het Nederlands verdient geen

schoonheidsprijs.

Transport XX. Bestemming Auschwitz van Mark de Geest is een historische roman over het

transport van 1631 Joden vanuit Mechelen naar Auschwitz. De trein werd overvallen door

drie mannen, gewapend met één pistool, waardoor 231 gevangenen konden ontsnappen.

Bijna de helft wist uit de greep van de Duitsers te blijven. Een historische roman doet de

feiten altijd geweld aan. In de woorden van de auteur: ‘Om de historische feiten in

romanvorm te kunnen vertellen was het noodzakelijk de voornaamste personages met

elkaar in contact te brengen, zodat hun interacties stof konden bieden voor een

dramatisch en meeslepend verhaal.’ Wie dat te ver vindt gaan, kan terecht bij Stille
rebellen. De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz van Marion Schreiber, die

hetzelfde verhaal feitelijk en niet-geromantiseerd vertelt (uitgeverij Atlas, 2001).

6. En de dagboeken uit en herinneringen aan de oorlog?



Herinneringen zijn het puurst als ze kort na de gebeurtenis zijn opgeschreven, zodat ze

niet door latere ervaringen en inzichten zijn bijgekleurd, vervormd of vervaagd. De Joodse

literatuurwetenschapper en schrijver Victor Klemperer overleefde de oorlog in Duitsland,

inclusief het bombardement van Dresden, en hield een dagboek bij: Tot het bittere einde.
Dagboek 1933-1945, verschenen in 1997. Het dagboek is een hoogtepunt in het

bronnenrepertoire over het dagelijks leven van de Joden in nazi-Duitsland. De

dagboeknotities uit 1945 zijn er nu uitgelicht en uitgegeven als Barre bevrijding. Dagboek
januari-juni 1945.

In Terug naar Birkenau beschrijft Ginette Kolinka (95), een Franse Jodin, haar verblijf in

Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Vijfenvijftig jaar later keerde ze

naar Auschwitz-Birkenau terug.

De paadjes zijn netjes aangeharkt, er zijn rubberen matten over de modder gelegd. ‘Ik ben

van slag, ongerust vraag ik me af wat de mensen die hier komen, alleen of zonder gids,

zich kunnen voorstellen… Hoe moet je een idee krijgen van de rook, het gegil, het

gedrang? Tienduizenden mensen die werken, rennen, vallen?’ Hoe het er werkelijk aan

toeging, vertelt ze in Terug naar Birkenau, dat wellicht inzichtgevender is dan een bezoek

aan Auschwitz-Birkenau anno 2020 ooit kan zijn.

Dat geldt ook voor de persoonlijke herinneringen van de Pools-Joodse schrijver en

beeldend kunstenaar Joseph Bau (1920-2002), die in de concentratiekampen Plaszow en

Gross-Rosen verbleef. Het ongevraagd en zonder verdoving trekken van een voortand door

een SS-tandarts is een van de kleinere gruwelen in dit beheerst geschreven, indringende

getuigenis. Het boek, in het Engels verschenen in 1996, is uitstekend vertaald door Aline

Grasveld-Kruijthoff: het is alsof het boek oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is.

De tekeningen zijn van Bau zelf.

7. Verschijnen er dagboeken en herinneringen van Nederlanders in oorlogstijd?

Vermeldenswaard is ‘Gekkop’, het boek van historicus en journalist Anton van Renssen

over Zwaantinus Bruins Slot, Nijkerks burgemeester in oorlogstijd. Bruins Slot hield in de

oorlog een dagboek bij, dat hij maanden en soms jaren later met herinneringen aanvulde.

Wegens zijn opvliegend karakter werd Bruins Slot soms ‘gekkop’ genoemd, vandaar de

titel van het boek, dat voor een aanzienlijk deel uit fragmenten van het door de familie

gecensureerde dagboek bestaat.

Van Renssen deed aanvullend onderzoek en geeft veel achtergrondinformatie over Nijkerk

in oorlogstijd. De verdiensten van Bruins Slot laat hij duidelijk uitkomen: de burgemeester

deed z’n best om de deportatie van de Nijkerkse Joden te voorkomen.

Na de aanslag bij Putten in oktober 1944 weigerde hij een lijst te maken met namen van

Nijkerkse burgers die als gijzelaar konden dienen, waarna hij en andere Nijkerkers werden

opgesloten in het stadhuis. Eind 1944 nam Bruins Slot ontslag. Van Renssen laat goed zien

met welke problemen en gewetenskwesties een burgemeester in oorlogstijd te maken

kreeg. Nadeel: de tekst is niet goed geredigeerd en gecorrigeerd.



Remi. De oorlogsgeschiedenis van twee broers van Frank van Kolfschooten is eveneens

geschreven aan de hand van ongepubliceerde herinneringen, archiefonderzoek en

gesprekken met overlevenden. Het gaat over het Joodse echtpaar Maurits en Flory Gezang

en hun zoontjes Eddy (1930) en Koen (1942). Maurits en Eddy overleefden de oorlog. Eddy

wist lange tijd niet wat er met zijn twaalf jaar jongere, in de oorlog te vondeling gelegde

broertje was gebeurd. Hij vroeg zich af of hij nog in leven was. Eddy werd gekweld door zijn

oorlogsverleden, schreef zijn oorlogsherinneringen op en ging op latere leeftijd op zoek

naar zijn broertje.

Journalist Van Kolfschooten reconstrueert het oorlogsverleden van de familie en vertelt de

levensgeschiedenis van Eddy en diens zoektocht naar Koen in een goed geschreven, strak

gecomponeerd boek, gebaseerd op uitgebreid archief- en literatuuronderzoek. Ondanks

het treurige onderwerp is het een juweeltje. ■
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