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Zwijgende
ouders –
vertellende
dochters

Beiden deden onderzoek
naar de geschiedenis
van hun Joodse familie
en vonden een creatieve
vorm om hierover te
vertellen. Deze maand
komen ze ermee naar
buiten. Een boek en een
voorstelling over waar
hun ouders niet over
konden praten.
TEKST: EDITH ANDRIESSE
FOTOGRAFIE: CARLA VAN THIJN
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‘Het is een soort comingout. Bijna niemand
weet dat ik een Joodse
achtergrond heb’
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arolien van den Berg en Bertien Minco
kenden elkaar voor dit interview nog
niet. Ze wonen allebei in Amsterdam,
hebben beiden de kleinkunstacademie gedaan, kregen allebei eerst een
zoon en toen een dochter, en tijdens
dit gesprek ontdekken ze dat hun verhalen meerdere raakvlakken hebben.
Van den Berg: “Mijn moeder was niet Joods.
Omdat niet alleen het jodendom, maar blijkbaar
ook de verhalen en tradities door vrouwen worden doorgegeven had ik nooit iets met mijn
Joodse achtergrond, hoewel mijn vader een echt
Joodse jongen was. Over de oorlog zei hij altijd:
‘Ik heb niets meegemaakt.’ Tegen het eind van
zijn leven heeft hij een boekje geschreven, een
soort Soldaat van Oranje-achtig jongensavontuur. Hij is bijvoorbeeld uit de trein naar Westerbork gesprongen. Schrijnende verhalen over zijn
pijn ontbraken in dit boekje. Drie jaar geleden
kreeg ik van de Stichting Sjoa een bedrag op mijn
rekening vanwege de niet afgehaalde polis van
mijn oom Jo, zijn broer. Ik wist niets anders van
hem dan dat hij was omgekomen in Sobibor.”
Minco: “Ik krijg hier kippenvel van.”
Van den Berg: “Ik wist niets. Ook niet van mijn
oma, die in Auschwitz omgekomen zou zijn. Toen
ik ging researchen om mijn voorstelling te maken, ontdekte ik dat oom Jo en mijn oma in
Westerbork waren geweest. Ik wist niet beter dan
dat mijn oma tijdens een razzia in de Waalstraat
in Amsterdam was opgepakt, maar nu kwam ik
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Bertien Minco

erachter dat ze in Groningen ondergedoken had
gezeten.”
Minco: “Groningen! De stad van mijn jeugd.
Mijn vader was een Groningse Jood, mijn moeders familie komt uit Amsterdam. Er was maar
een heel kleine Joodse gemeenschap in het naoorlogse Groningen. Mijn oma was voorzitter van
de WIZO-Groningen. Mijn ouders en zij hebben
zich er enorm voor ingezet om het Joodse leven
daar een beetje nieuw leven in de blazen. Mijn
moeder zei altijd over Groningen: ‘Ver van Jeruzalem is ’t goed toeven.’ Omdat de gemeenschap
zo klein was en het lastig was om de vereiste tien
man bij elkaar te krijgen, stelde mijn vader in dat
men maar eens in de twee weken naar sjoel hoefde. Dan konden de mannen de andere week met
de kinderen gaan sporten.”
Van den Berg: “Een liberale instelling.”

Verraden
Minco: “Het jodendom was in ons gezin volledig
geïntegreerd in het dagelijks leven, maar over de
oorlogsgeschiedenis werd voornamelijk gezwegen. Ik wist wel dat mijn opa al voor de oorlog
aan kanker was overleden. Hij had een groot
confectiebedrijf gehad.”
Van den Berg: “Ach! Mijn familie zat ook in de
confectie.”
Minco: “Er heeft zich een hele onderduikgeschiedenis afgespeeld in de wijk waar ik opgroeide waar ik tot voor kort niets van wist. Ik ben er
ook onlangs achter gekomen dat mijn oma een
Duits vluchtelingenkind in huis heeft gehad, die
ze op een gegeven moment, om haar eigen gezin
te beschermen, op de trein heeft moeten zetten.
Dat was natuurlijk enorm pijnlijk, vandaar dat er
na de oorlog nooit meer over gesproken is. Sommige briefjes, die over werden gebracht van de
ene onderduikplek naar de andere, zijn bewaard
gebleven.”
Van den Berg: “Mijn oma is vermoedelijk verraden door een brief die ze had geschreven aan
mijn vader, die op dat moment zogenaamd als
‘niet-Jood’ in Duitsland werkte.”
Minco: “Wat afschuwelijk. Die man die de
briefjes voor mijn familie rondbracht had maar
een keer betrapt hoeven te worden, en de heleboel
was opgerold.”
Van den Berg: “Zo’n scène heb ik precies in
mijn voorstelling zitten.”
Minco: “Het zijn waanzinnige dingen, het is
van een schoonheid, hulpvaardigheid, en ook wel
naïviteit. Van al die dingen wist ik niets. Mijn
vader sprak überhaupt heel weinig, mijn oma ook
niet. Maar ’t bizarre is, wij hebben ze als kind ook
niets gevraagd. Pas de laatste jaren werd ik ontzettend nieuwsgierig.”
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(Groningen, 1963) werkte in het theater,
maakte radioprogramma’s, is adviseur
van het Amsterdams Fonds voor de
Kunst en directeur van het door haar
in 2009 opgerichte Jeugdcultuurfonds.
Ze treedt op als gespreksleider en
verhalenverteller. Minco’s debuutroman
Liever niet op reis verscheen deze maand
bij Uitgeverij Magonia.
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Verbinding
Van den Berg: “Op een gegeven moment kom je
blijkbaar in een bepaalde fase van je leven. Als je
het niet meer zo druk hebt met kinderen opvoeden of je carrière, wil je wéten. Je wilt weten waar
je eigenlijk vandaan komt. Ook in het licht van
je eigen leven en de toekomst van je kinderen.”
Minco: “Ik zie het als een enorme behoefte aan
verbinding. Die ouders wilden ons er niet mee
belasten, wat ontzettend liefdevol is geweest, en
ook een heel mooie gedachte.”
Van den Berg: “Ja, heel erg mooi.”
Minco: “Maar op de een of andere manier
hebben ze een stuk van zichzelf afgesloten, waardoor je als kind die verbinding niet kon maken.”
Van den Berg: “Mijn vader hield het af, het
deed hem kennelijk te veel pijn. Hij had het alleen
maar over zijn moeder als het over kugel met
peren ging. Ik geloof niet dat mijn vader het heeft
aangekund om ook maar één boek over Sobibor
te lezen.”
Minco: “Voel jij ’t als een opdracht om dit te
doen, voor je ouders?”
Van den Berg: “Heel erg.”
Minco: “Het is iets heel tegenstrijdigs, maar
het is een soort eerbetoon, omdat je wilt getuigen,
erkennen, herdenken.”
Van den Berg: “Wat mooi! Dat ik nu huil, bekent
niet dat ik ga huilen tijdens de voorstelling, hoor!
Het feit dat ik maar één Joodse ouder heb, maakt
’t voor mij toch makkelijker dan voor jou, met twee
ouders die de Holocaust hebben ondergaan.”

Loyaliteit
Minco: “Wat jij nu doet, is eigenlijk precies wat
onze ouders altijd hebben gedaan. Die houding
van: ‘Wat wij hebben meegemaakt is erg, maar
wat die anderen hebben meegemaakt is veel
erger. Wij hebben máár ondergedoken gezeten.’
Je hoeft niet te vergelijken. Ieder verhaal is op
zich relevant.”
Van den Berg: “Als ik eerlijk ben, is het natuurlijk zo dat mijn vader dankzij een hoop bravoure
de oorlog is doorgekomen, maar aan de andere
kant is het wel een feit dat hij inderdaad de angst
en pijn nooit heeft toegelaten. Als kind ben ik
kennelijk meegegaan in die ontkenning.”
Minco: “Uit loyaliteit.”
Van den Berg: “Ja, zo van: jij wilt er niet over
praten, dan respecteer ik dat. Tot je op een moment in je leven komt dat je wilt weten wat ze
hebben ondergaan. Eerst ging mijn voorstelling
vooral over mijn oom Jo. Maar gaandeweg is ook

‘Ondanks dat ik uit
de Joodse
gemeenschap ben
gestapt, voelde ik
een enorme drang om
Kaddiesj te zeggen’
de vraag ‘Who the fuck is mijn vader?’ toegevoegd
aan de tekst. Als ik het goed begrijp, gaat jouw
boek vooral over de zoektocht naar je moeder?”
Minco: “Ja, onder andere. Vanuit een enorme
behoefte om haar te leren kennen, en ook om haar
míj te laten leren kennen. Door dingen voor elkaar verborgen te houden, mis je een stuk van de
liefde waar je allebei ontzettend naar verlangt.”
Van den Berg: “Wat je zegt ontroert me enorm.”

Mediteren
Minco: “Ik ben met een groep boeddhisten vijf
dagen lang in Birkenau geweest. We hebben daar
gemediteerd.”
Van den Berg: “Ooooh! Ik ben enorm van het
spirituele en het mediteren. Maar naar Auschwitz
durf ik niet.”
Minco: “Ik heb dat ook jarenlang gezegd,
maar ik zou ’t iedereen van onze generatie aan-
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raden om erheen te gaan. Het heeft mijn gevoelsleven iets opgehelderd. Omdat het een fysieke
plek is geworden, en niet meer schimmig. Het
besef hoe erg het was, is er niet minder door geworden, maar het heeft een soort aanraakbaarheid gekregen.”
Van den Berg: “Ik vond Westerbork al zwaar
genoeg. Maar wat prachtig dat je dat gedaan hebt!”
Minco: “Het was niet alleen maar mooi hoor.
Ook krankzinnig, en heel confronterend. Ondanks het feit dat ik in mijn volwassen leven uit
de Joodse gemeenschap ben gestapt, voelde ik
een enorme drang om Kaddiesj voor mijn familie
te zeggen. Dat vond ik toch wel heel opmerkelijk.
Ik voelde een heel sterke binding met het zeggen
van dat gebed. Het heeft mij heel erg goed gedaan. Ook het maken van mijn boek heeft me veel
gegeven. En ik denk dat jij dat ook met je voorstelling hebt.”
Van den Berg: “Het is een soort coming-out.
Bijna niemand weet dat ik een Joodse achtergrond
heb. Zeker niet in de film- en theaterwereld.”
Minco: “Ik werd alleen maar voor Joodse rollen gecast. Ik ben meer dan dat. Voor mij was het
een reden om uit het acteervak te stappen. Ik heb
er heel veel aan gehad om met kunst en muziek
bezig te zijn, als kind ook. Daarom heb ik ook het
Jeugdcultuurfonds opgericht.”
Van den Berg: “Ik dank God op mijn blote
knieën dat ik creatief kan, en mag zijn. Maar ik
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Carolien van den Berg
(Amsterdam, 1953) is actrice en
kunstenares (gouaches, pentekeningen).
Speelde onder andere in de
jeugdtelevisieserie De Freules en won
een Gouden Kalf voor haar rol in de
speelfilm Vroeger kon je lachen (Bert
Haanstra). Haar zelfgeproduceerde
solovoorstelling Wie de f*** is Oom Jo
wordt voor het eerst gespeeld op 17
april in de LJG, Amsterdam, daarna t/m
15 mei in diverse theaters. Zie: www.
wieisoomjo.nl/speellijst
denk dat ik mijn kinderen te veel heb beschermd.
Hen inderdaad – net als mijn vader deed – alleen
maar de leuke kanten van het leven heb willen
laten zien. Ik wil heel graag mijn kinderen, en die
van anderen met mijn voorstelling verder helpen. Het is een ode aan mijn familie. Voor mijn
kinderen.”
Minco: “Ik zie het schrijven van dit boek als
een opdracht om die onverteerbare kauwgombal
waar onze generatie mee opgezadeld is in stukken te trekken, om het voor de volgende generatie
een klein beetje makkelijker te maken.”
Van den Berg: “Wat zeg je dat mooi!”

og nooit heb ik in een biografie de
opmerking ‘Wat een slecht mens!’
neergeschreven, als commentaar
op wat ik las. Maar twee jaar
geleden deed ik dat in het boek van Heinz
Schilling over Martin Luther, Martin Luther
Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Dat
Luther zoveel invloed heeft kunnen krijgen,
moet te danken (wijten?) zijn aan zijn geweldige schrijfstijl. Hij kon echt goed schrijven over theologische vraagstukken. Maar
daarnaast had hij ook een uiterst donkere
kant. In de Boerenoorlog stelde hij zich op
tegen de opstandige boeren en schreef over
Thomas Münzer, hun aanvoerder: ‘Wie de
Münzer geeft gezien, mag zeggen dat hij
de lijfelijke duivel heeft gezien in zijn ergste
furie.’ Let wel in de Boerenoorlog waren
toen al tienduizenden boeren afgeslacht.
Münzer was een aartsrivaal, vertelt
Schilling. En dat was Erasmus ook. Over
diens geschriften had Luther te melden
dat het is ‘alsof men stront in gouden of
zilveren schalen opgediend krijgt’. Ook over
Joden schreef de theoloog afgrijselijke dingen. De Protestantse Kerk Nederland heeft
nu een verklaring uitgegeven, ‘Luther, de
Joden en de Protestantse Kerk’, waarin de
PKN Luthers Jodenhaat afwijst. Niet voor
de eerste keer overigens. Een goede stap.
Zeker nu volgend jaar wordt herdacht dat
Luther in 1517 zijn antikatholieke stellingen
bekendmaakte.
Ik las het boek van Schilling naar aanleiding van een tentoonstelling in Berlijn over
Luthers leven. Hij blijkt de fundamenten
te hebben gelegd voor belangrijke aspecten van de Duitse cultuur. De agressieve
verbale uitingen, in woord en geschrift (zie
ook de actuele ophef over de ‘grap’ over Erdogan door tv-komiek Böhmermann). Maar
ook het ‘Judenrein’ maken van dorpen. Het
mobiliseren van de massa door vlugschriften en het preken voor de massa. De tafelgesprekken die Luther dagelijks hield; Hitler
deed het hem na. Het laten maken van
smerige cartoons, waarin mensen en groepen werden gedemoniseerd. De nadruk op
‘Duitsheid’. En dat is niet het enige.
Er zijn talloze redenen waarom er geen
directe lijn te trekken valt tussen Luther
en de nazi’s. Immers, ook Frankrijk had
eenzelfde antisemitische traditie. Om een
argument te noemen. Maar zonder Luther
is de Sjoa ondenkbaar. Dat de PKN afstand
neemt van zijn Jodenhaat is goed.
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