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Voorwoord

Als kind vond ik het heerlijk om uit logeren te gaan. Lekker een weekje van huis

en ‘familie’ wisselen; van de ene gezellige plaats naar de andere fijne plek

gaan. Ik voelde me al gauw ergens veilig en thuis. 

Dit verhaal gaat over de Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin ‘thuis’ lang niet voor

ieder kind een veilige plek was. Joodse kinderen werden met hun ouders zomaar door

Duitse soldaten uit hun huis gehaald. Zij werden vervolgd, omdat Hitler ervan over-

tuigd was dat de problemen in zijn land, Duitsland, de schuld was van de Joden. Hij

jaagde de Joden op en maakte voor hen elk normaal leven onmogelijk. Uiteindelijk

heeft hij miljoenen Joden vermoord. 

Sommige Joodse gezinnen doken onder om aan de vervolging te ontkomen. Maar

het was moeilijk een onderduikadres te vinden. Het moest een goede verstopplek

zijn. Onderduiken was ten strengste verboden. De mensen die onderduikers in huis

namen werden, als de onderduikers ontdekt werden, streng gestraft. Zij waagden

hun leven. Het gastgezin moest

extra eten en drinken in huis ha-

len voor de onderduikers. Ieder-

een was bang om gepakt te wor-

den. Het was daarom moeilijk de

moed erin te houden. Veel men-

sen waren somber, omdat ze niet

wisten hoe de mensen van wie ze

hielden er aan toe waren. Er wa-

ren daarom vaak veel spannin-

gen in het onderduikhuis.  

Ik word altijd heel verdrietig,

maar ook boos als ik aan de kin-

deren en hun ouders denk die

door oorlog hun leven niet ze-

ker zijn en nergens kunnen
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schuilen. Daarom moeten we elkaar altijd weer over deze kinderen vertellen. Ze ver-

dienen het dat wij ons hun verhalen herinneren en hun namen doorgeven. Ze ver-

dienen het dat wij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dit niet weer kan ge-

beuren. 

Dit verhaal gaat over de Jodenvervolging en onderduiken. Maar ook over vriendschap.

En het begint allemaal met een boekje met rijmpjes…

Janny van der Molen
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Nynke kijkt naar het kleine, platte pakje in haar handen. Wat zou erin zitten? Twee

weken geleden is oma gestorven. En nu heeft ze dit cadeau gekregen. Haar moeder

heeft het bij het opruimen van oma’s spullen gevonden. 

Ze maakt voorzichtig het lint los. Er zit een boekje in waarop met gouden letters

Poëzie staat. Verder niets. Er staan gedichtjes in van ‘je moeder’,  ‘vader’ en ‘je al-

lerbeste vriendin’. Omdat oma ook Nynke heette, ziet ze steeds haar eigen naam

staan. Lief en leuk. Maar wat moet ze er verder mee? 

Ze wil het boekje wegleggen, als ze achterin iets ziet uitsteken. Het zijn twee foto’s.

De ene is een zwart-wit foto van een vrolijk lachende jongen. Nynke draait de foto

om en leest in oma’s handschrift: 

Bram. Ik zal je nooit vergeten. 

Bram? Wie zou dat zijn? 

Dan leest ze het gedichtje waarbij de foto is gelegd. Het is geschreven door Jan

Cuipers op 15 mei 1943 en het begint zo: hier een raad: word nooit kwaad. Word dik

en rond, en blijf gezond. 

Ze denkt: Jan? 

Ze pakt de tweede foto. Het is een oude klassenfoto. Twee gezichten op de foto zijn

omcirkeld. Een daarvan is de jongen van de andere foto. Bram dus. Of toch Jan? Bij

het andere gezicht, een meisje, staat een pijltje met het woordje ‘ik’. Dat zal dus

oma zijn. 

Nynke pakt het boekje en de foto’s en gaat ermee naar haar moeder. Die heeft geen

idee wie Jan en Bram zijn. Terug op haar kamer belt ze oom Maarten, de broer van

haar moeder en vertelt hem over de foto’s. ‘Heeft oma jou wel eens over Bram ver-
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teld? Of over Jan?’ 

‘Nou, nee,’ zegt hij. ‘Hoe oud is ze op die foto’s?’ 

‘Eh, 10 of 11, 12, zoiets.’

‘Dan heeft het vast met de oorlog te maken,’ zegt oom Maarten. ‘Daar wilde jouw

oma het nooit over hebben. Ik denk dat er iets naars is gebeurd in die tijd, waaraan

ze niet herinnerd wilde worden.’

Die nacht droomt Nynke van de jongen op de foto. Hij lacht en zwaait naar haar.

Toch wordt ze droevig wakker. Ze weet niet goed waarom. Ze bekijkt de foto nog

eens goed, en nog eens. En dan weet ze het zeker: ze gaat Bram vinden. Of Jan. Of

allebei. Waarom ze het zo belangrijk vindt, weet ze niet, maar ze wil weten waarom

oma dit al die tijd bewaard heeft. 

Ze pakt de klassenfoto erbij. Hoe kan ze Jan of Bram vinden? Wacht even: de naam

van de school staat in een hoekje van de foto, net als de klas en een jaartal: School

met den Bijbel, klas 5, 1943. Ze tikt de school- en plaatsnaam in. Bingo! Ze maakt

een foto van de klassenfoto, zoekt het e-mailadres op en tikt een berichtje.

Beste lezer,

Deze foto zat in het poëziealbum van mijn oma die overleden is.  Weet u wie de jon-

gen met een cirkel om het hoofd is? Het meisje is mijn oma. Mail mij aub terug. 

Groetjes, Nynke ten Have (11)

Precies een week later krijgt ze een mailtje terug:

Beste Nynke,

We hebben iemand gevonden die jouw vragen kan beantwoorden. Het is de tweede

jongen rechtsboven op de foto. Hij heet Hans Wighers en hieronder vind je zijn

adres. 

Veel succes!

Mark Gruiters, directeur Beatrixschool

Een week later is het zover. Nynke staat zenuwachtig naast haar moeder bij de ingang
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van een museum in Leeuwarden. Hans Wighers heeft gevraagd of hij haar daar kon

ontmoeten en of ze een volwassene wilde meenemen. ‘Het is een verdrietig verhaal,’

zei hij door de telefoon. 

Een oude, tengere man met een vriendelijk gezicht komt aanlopen. 

‘Jij moet Nynke zijn, ik ben Hans Wighers’ zegt hij als hij hen een hand geeft. 

Ze volgen hem naar het café in het museum. Nu kan Nynke eindelijk de vragen

stellen die haar al twee weken bezighouden: ‘Wie is Bram? En is Jan dezelfde jongen

als Bram. En…’

Hans glimlacht naar haar. ‘Ik zal je vertellen wat ik weet. Heb jij op school al les ge-

had over de Tweede Wereldoorlog, Nynke?’ 

‘Allang meneer,’ zegt ze bijna stoer.

‘Heb je ook gehoord wat er met de Joden is gebeurd?’

Nynke knikt. ‘Juf heeft verteld over Hitler, die de Joden haatte.’

‘Precies.’ Hij pakt de klassenfoto erbij. ‘Toen deze foto gemaakt werd, waren jouw

oma en ik net zo oud als jij nu bent, Nynke.  Het was toen al drie jaar oorlog. Maar

als ik terugkijk, heb ik toch een vrij rustige en beschermde kindertijd gehad, hoe gek

dat ook klinkt. In ons dorp was genoeg eten en van de Duitse soldaten die er gelegerd

waren, hadden wij als kinderen geen last.’

Hij neemt een slok van zijn thee. ‘In ons dorp woonde boer Hemkes en zijn vrouw.

Hun boerderij lag wat achteraf. In 1942 kwamen Jan en Toosje Cuipers bij hen wonen.

Ze waren familie van de boerin en ze kwamen hiernaartoe om aan te sterken. In veel

delen van Nederland was het toen al moeilijk om aan eten te komen, moet je weten.’

‘Dus die jongen heet toch Jan!’ roept Nynke uit. 

‘Ja en nee,’ antwoordt meneer Wighers raadselachtig.

‘Jan zat bij jouw oma en mij in de klas. Toosje zat in de derde klas. Jan en jouw oma

raakten dik bevriend.  Ze waren onafscheidelijk en konden vreselijk met elkaar la-

chen.’

‘Jan zat al zo’n anderhalf jaar bij ons in de klas , toen hij op een dag niet kwam opda-

gen.  Toosje was er ook niet. Het was februari 1944. Onze meester kwam de klas in

en we konden aan hem zien dat er iets ergs was gebeurd. “Jan en Toosje komen niet

meer naar school ,’’ was het enige dat hij zei. “Vandaag is er geen les.” Ha! Vrij! Dat

was het eerste, wat ik dacht. Ik schaam me er nog voor.’

Hij pakt de bril van zijn neus, haalt een zakdoek uit zijn zak en veegt zijn ogen

droog. 
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‘Toen ik thuiskwam, zat mijn moeder stil en verdrietig aan tafel. “Het waren Joden,”

zei ze. “Zij waren helemaal geen familie van de boerin. Ze waren onderduikers. Ze

zijn verraden voor een handjevol guldens.” Ik wist niet wat ik hoorde. Onderduikers?

Jan en Toosje? Ik had geen idee. Echt niet.’ 

‘Pas later, na de oorlog, hoorde ik dat Joden in de oorlog uit hun huizen werden ver-

dreven, naar kampen werden gestuurd en vermoord. Van die Jodenvervolging wisten

wij dorpskinderen niets. De razzia’s, waarbij soms honderden Joden ’s nachts uit

hun huizen werden gehaald, vonden plaats in de grote steden.  En onze ouders spra-

ken daar niet met hun kinderen over. ’ 

‘En de boer?’ vraagt Nynkes moeder. 

‘Hoezo?’ zegt Nynke.

‘Joden helpen was strafbaar,’ legt meneer Wighers uit. ‘De boer en boerin hebben

hun leven gewaagd voor die kinderen. Heel bijzonder. Boer Hemkes werd opgepakt

en heeft maanden in de gevangenis gezeten.’ 

‘Wat bedoelde uw moeder met die guldens?’ vraagt Nynke.

‘Er waren Nederlanders die aan de Duitsers vertelden waar Joden ondergedoken za-

ten. Daar kregen ze geld voor.’ 

‘Jan is verraden,’ zegt Nynke zachtjes. Meneer Wighers knikt. Ze zijn even stil.

‘Kom,’ zegt meneer Wighers. ‘Het wordt tijd dat ik jullie iets laat zien.’ Ze nemen

de lift naar de tweede verdieping van het museum en lopen naar een grote koperen

plaat aan de muur met daarop een paar honderd namen gegrafeerd. Nynke zoekt

meteen naar Cuipers, maar Jan Cuipers staat er niet op. Wel veel jongens die Bram

heetten. 

‘Na de oorlog ging ik meteen aan het werk,’ gaat meneer Wighers verder. Ik trouwde

en kreeg kinderen. De oorlog verdween steeds verder naar de achtergrond. We wisten

inmiddels dat miljoenen Joden waren omgebracht in de oorlog, maar ik wilde er

niet teveel over nadenken. Het was te gruwelijk, te onbegrijpelijk.’  

Hij zucht.

‘Jaren geleden kwam ik een van de kinderen van boer Hemkes tegen, die me ver-

telden hoe Jan en Toosje echt heetten.’ 

Hij wijst naar de namen op het koperen monument. ‘Jan Cuipers heette eigenlijk

Bram Vries en zijn zus heette niet Toosje, maar Roosje.’

‘Dood?’ vraagt Nynke zachtjes. 
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Meneer Wighers knikt. ‘Daarom staan ze op dit herdenkingsmonument. Bram en

Jan zijn dus dezelfde jongen. Zijn zusje en hij kwamen uit deze streek.  Jouw oma

heeft blijkbaar naar haar vriendje Jan gezocht na de oorlog, want zij wist dat hij

Bram heette.’ 

‘Bram. Ik zal je nooit vergeten,’ fluistert Nynke. 

‘Ze heeft het nooit aan ons verteld,’ zegt haar moeder zachtjes.

Meneer Wighers loopt naar een zuil naast de koperen plaat. ‘Ik heb begrepen dat

dit een soort computer is met informatie over alle Joden uit dit gebied die de oorlog

niet overleefd hebben. Ik kan die kleine lettertjes niet lezen, maar jij vast wel.’

Nynke vindt de familie van Bram en Roosje onder de V.  Naast een foto van twee la-

chende kinderen staat de informatie die de onderzoekers hebben kunnen vinden.

Ze leest het voor met een brok in de keel. 

‘Roosje (Rosa, 1934) en Bram Vries (Abraham, 1932). Doken eerst met hun ouders

onder bij vrienden in hun eigen stad. Vertrokken later op verzoek van de ouders

naar een adres op het Twentse platteland zodat zij buiten konden spelen.’

Nynkes moeder kijkt triest. ‘Stel je voor…,’ zegt ze. ‘Je eigen kinderen bij wildvreem-

de mensen onderbrengen. Wat moeilijk voor die ouders en voor die kinderen.’

Nynke leest verder. ‘Verbleven op de boerderij van de familie. Er was soms brief-

contact met de ouders. De kinderen kregen andere namen.’ 

Nynke stopt even met lezen. ‘Dat moet raar geweest zijn. Je naam dat is… dat is toch

wie je bent. Je kunt dus jezelf niet meer zijn.’

‘Bram schreef ook als Jan in het poëziealbum,’ zegt moeder.

‘Abraham is een veel voorkomende Joodse naam,’ zegt meneer Wighers. ‘Dat geldt

ook voor Rosa. Het was levensgevaarlijk je eigen naam te gebruiken; gevaarlijk voor

jezelf en voor de mensen van het onderduikadres.’

Nynke kijkt droevig naar de twee vrolijke gezichten op de foto. Ze leest: 

‘Kinderen kregen de achternaam van de boerin. Als ‘familie’ konden ze zelfs naar

school; een uitzonderlijke situatie voor Joodse onderduikers. In februari 1944 alsnog

verraden en op transport gesteld naar Westerbork.’

Nynke slaat de hand voor haar mond en durft bijna niet verder te lezen. ‘Week na

de arrestatie,’ leest ze met trillende stem, ‘op transport gesteld naar Auschwitz-

Birkenau. Waarschijnlijk binnen enkele uren na aankomst gedood.’

Ze moet slikken als ze de laatste zin voorleest: ‘Ouders hebben de oorlog overleefd.

De moeder van de kinderen stierf in 1974, de vader in 1984.’
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Ze staren naar het scherm en naar de lange lijst met namen. Namen van al die kin-

deren, al die ouders, al die opa’s en oma’s, al die mannen en vrouwen. Allemaal ver-

volgd en opgejaagd. Allemaal vermoord. 

Die nacht doet Nynke geen oog dicht. Ze heeft de foto van Bram naast een foto van

oma op haar nachtkastje staan en heeft het poëziealbum bij het versje van ‘Jan’ open-

geslagen. Hier een raad, word nooit kwaad, leest ze. En dan moet ze opeens heel

erg huilen. 

‘Ik zal hem nooit vergeten, hoor oma,’ fluistert ze. ‘Nooit! Dat beloof ik je.’ 
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Dit boekje is een onderdeel van 

het Handboek Adopteer een Monument

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.


