
Een lege linnenkast 
 

Het huwelijk werd gesloten op 27 juli in 1937. De Grote Depressie duurde al bijna tien jaar. Grote 
werkloosheid en armoede, stempelen verplicht, amper uitkeringen, werkloze onderwijzers werden 
gedwongen te werk gesteld  in het Amsterdamse bos met een schop in de handen. In een buurland 
was een besnorde man dictator aan het spelen vanaf 1933. Geruchten over concentratiekampen 
zwollen aan (het eerste concentratie werd gebouwd in 1933 in Dachau). Hakenkruizen versierden 
de stadions van de Olympische Spelen in Berlijn (1936). In maart 1936 marcheerde het Duitse leger 
Rijnland binnen.  
Na die bezetting, op 11 maart, sprak Hendrik Colijn, de toenmalige anti-revolutionaire minister-
president in een radiotoespraak de legendarisch woorden 'Ik verzoek den luisteraars dan ook om 
wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere 
nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, 
geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden. Goedenavond.' 
In maart 1938 werd Oostenrijk bij Duitsland ingelijfd. Een half jaar later werd Sudetenland (gelegen 
in Tsjecho-Slowakije) opgeslokt door Duitsland.  
 
Mijn oudste zus werd geboren in 1938. Een paar maanden later vond de Kristalnacht plaats. Ruim 
1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. De taal van de man met het snorretje werd 
dreigender. Sloop richting oorlogstaal. Een tweede zus zag het daglicht op 27 januari 1940. Ruim 
drie maanden later werd Nederland bezet.  

 
Toen het zuiden van ons land reeds bevrijd was, brak voor Amsterdam de donkerste 
oorlogsperiode aan. Het zou voor de bewoners van de hoofdstad een nachtmerrie worden.  Een 
zeer koude winter, in januari geen dag boven het vriespunt. Grote armoede, ondraaglijke 
hongersnood, op het menu suikerbieten en tulpenbollen,  geen brandstof, gas en elektriciteit 
waren afgesloten, duizenden bomen werden illegaal gekapt, tuinhekjes gesloopt, vloerplanken 
losgepeuterd, meubels werden opgestookt, bijna dagelijks razzia's. Huisdieren werden door hun 
eigen baasjes opgegeten. Nooit eerder werd zoveel gestolen, floreerde de zwarte markt opvallend 



goed, waren er zoveel relletjes. Wie kent niet de beelden van uitgemergelde kinderen die in de 
lege tonnen van de gaarkeukens kruipen om de laatste restjes eruit te peuteren.  

 
De avondklok werd ingesteld. De spertijd maakte de sfeer in huis nog donkerder.  
Door omstandigheden waren in ons gezin ook de ouders van mijn moeder komen inwonen. Opa, 
voormalig sluismeester van de schutsluis Willem I achter het Centraal-Station, had een 
herseninfarct achter de rug. Vele varkens maken de spoeling dun. Kinderen zaten vaak thuis omdat 
het op school te koud was. Mijn oma had krachtige kuitspieren van het vele fietsen op de Fongers, 
die in de huiskamer stond opgesteld. Ook de knijpkat leverde schaars licht op. Mijn vader werkte 
met veel plezier bij de Bijenkorf. Maar spanningen kende hij ook. Omdat het risico groot was om 
tijdens zijn tocht na afloop van zijn werk op weg naar huis te worden opgepakt tijdens een razzia, 
koos hij elke dag een andere route en kwam hij altijd op een verschillende tijd thuis. Mijn moeder 
zat dagelijks in de zenuwen. Vanuit de erker keek ze  met een dikke buik en  bedroefd gelaat 
richting het Amstelstation. Op het plein voor dat knooppunt van spoorwegen  stroomde het voor 
de zoveelste keer  langzaam vol met traag bewegende figuren die een ster op hun kleding droegen. 
Een buurvrouw speelde  in een balorige bui wel eens op de piano het Wilhelmus. Dat was niet 
zonder risico. Op 12 februari vlogen tijdens spertijd 1500 bommenwerpers over Amsterdam 
richting Dresden. In die nacht werd ik geboren. Zelf had ze amper melk. Bijna de hele inhoud van 
de linnenkast werd bezorgd bij de melkboer. Ook kreeg mijn vader van zijn werkgever wel eens iets 
toegestopt voor 'die kleine'. 
Op een zonnige dag in het voorjaar van 1945 kwam mijn moeder, wandelend met mij in de 
kinderwagen, een paar vriendinnen tegen. Die keken natuurlijk vol bewondering naar de jongste 
telg uit het gezin. Toen ze weer hun eigen weg vervolgden, ving mijn moeder, amper verstaanbaar, 
nog net de opmerking van één van die vriendinnen op : 'Het zou me verbazen als dat ventje het 
einde van de oorlog zal halen'. 
 
 Aan mijn oudste zus heb ik een paar dagen geleden gevraagd of de angst en de spanningen uit die 
oorlogsjaren vergelijkbaar zijn met de angsten waar veel mensen in deze  tijd mee kampen. 'Niet te 
vergelijken' riep ze spontaan uit. En weer vertelde ze tot in de kleine details over de 
verschrikkingen uit die oorlogsjaren. Die herinneringen zal ze nooit meer kwijtraken. Mijn andere 
zus raakte overstuur als de dreiging van een grootschalige oorlog zich aankondigde. Toen 
Chroesjtsov in 1962  zijn Russische kernraketten op Cuba dreigde te plaatsen sloeg de paniek bij 
haar toe. De gruwelijkheden van een oorlog kunnen nooit volledig in woorden gevangen worden.  



Afbeeldingen en films spreken directer aan. Maar het meemaken van een oorlog blijft voorgoed in 
het geheugen kleven. De herinnering levend houden aan een dergelijke ramp zou er toe kunnen 
bijdragen om de risico's voor een nieuwe uitbarsting van oorlogsgeweld op grote afstand te 
houden. De geschiedenis heeft echter geleerd dat de hoop op uitbanning van oorlogsgeweld nog 
wel even op zich zal laten wachten.  Je kunt het ook een utopie noemen. 
 
In het kader van de herdenking van 5 jaar oorlogsgeweld in Nederland hebben de radiozenders 
NPO 1 en NPO 4 indrukwekkende podcasts samengesteld. De  vijfdelige NPO 1 podcast 'De 
Jodenverraadsters' is het waargebeurde verhaal van de Joodse Ans van Dijk en Rosa Roozendaal. 
Op NPO 4 is de moeite waard om de serie 'Muziek tot leven. Verhalen van musici in de oorlog' te 
beluisteren.  Eerder uitgezonden in het programma 'De ochtend van vier' op  NPO 4. Een paar 
namen: Sem Dresden, Frieda Belinfante, Rosa Spier, Mischa Hillesum (de  jongste broer van Etty)  
en Theo Olof. Laatstgenoemde kun je bewonderen op you tube in het vioolconcert no. 5 van W.A. 
Mozart : https://www.youtube.com/watch?v=7X4e-jCabR0 
 
Op 4 mei zal de lege linnenkast weer mijn geheugen binnensluipen. 
 
 
Hans de Winther,  Waalre, 3 mei 2020. 
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