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Oorlogsslachtoffers herdenken kan
natuurlijk overal, maar het biedt
een extra dimensie om dit doen op
de plek waar zij daadwerkelijk
woonden, werkten of onderdoken.
Zeker als hun nakomelingen er het
verhaal bij vertellen.

Regionaal

Herdenken
op beladen
plaatsen

’Voor mij is het niet
zomaar een wandeling’

Boven: Mettie Lahr-Kleinkramer en haar zus Rosy Onder: Pieterskerkgracht 28 in 1920.

Leiden Q Op 4 mei vindt in Leiden
Open Joodse Huizen/Huizen van
Verzet plaats. Op verschillende
plaatsen in de stad zijn bijeenkomsten om te herinneren en te herdenken.
Huidige bewoners bieden ruimte
aan vroegere bewoners, nazaten en
belangstellenden om samen verhalen over de vroegere joodse bewo-
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ners en het verzet te vertellen.
Marieke Dwarswaard is lid van de
werkgroep die deze dag organiseert. De werkgroep wordt voortgetrokken door het Joods Cultureel
Kwartier, die de landelijke organisatie van de Open Joodse Huizen
sinds 2012 coördineert. Leiden doet
dit jaar voor het eerst mee. Dwarswaard: „Er zijn veel verhalen in
Leiden te vinden, en er zijn mensen die enthousiast zijn om deze

verhalen te vertellen. Soms was het
lastig om bewoners van woonhuizen zover te krijgen om mee te
doen. In een aantal gevallen waren
de huidige bewoners niet op de
hoogte van de geschiedenis die
zich in hun huis had afgespeeld.
Uiteindelijk wilden de meeste
bewoners nadat we alles hadden
uitgelegd graag meedoen.”
Old School is de centrale locatie
deze dag. Hier was tijdens de oor-

log de Joodse Lagere School, waar
joodse kinderen van alle scholen
heen gestuurd werden. Leonard
Kasteleyn, auteur van het boek
’Vervolging en bescherming, Joden
in Leiden 1933 - 1945’ vertelt ter
plekke meer over de school.
In coffeeshop het Leidseplein aan
Pieterskerkgracht 28 vertelt Heleen
Kromhout over haar grootouders.
De familie woonde met acht kinderen boven dit pand, waar ze een

Klas van de Joodse Lagere School aan het Pieterskerkhof (circa 1942).

groentewinkel hadden. Moeder
Anna stond in de winkel, vader
Gerrit ging met een handkar langs
de deuren in Leiden. Vanaf september 1942 nam de familie onderduikers in huis. De groentewinkel was
tot aan het eind van de oorlog een
belangrijke ontmoetingsplaats
voor de Leidse LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers). Anna Kromhout was de spil
in het verzet.

Op de Breestraat in het pand van
boekhandel de Kler herdenkt Jeanette Loeb haar grootouders. Hier
bevond zich in de oorlog de meubelwinkel en de woning van Ernst
en Jenny Loeb-Rose. Ernst Loeb
was jarenlang voorzitter van de
Joodse Gemeente in Leiden. Ernst,
Jenny en twee van hun vijf kinderen kwamen om in verschillende
kampen. In Molen de Valk woonde
de familie Keezer. Lion Keezer

vertelt hier over zijn vader Marcel.
Marcel zat tijdens de oorlog in het
verzet en was ondergedoken in de
regio.
Aan de Lorentzkade is het voormalige woonhuis van Piet en Bep
Merkelijn-Morks te vinden, die
actief waren in de LO. De joodse
Hanny Michaelis was bij hen ondergedoken en ging door voor het
dienstmeisje van de familie. Jozien
Driessen-van het Reve haalt hier

Marcel ’Kees Kip’ Keezer,
verzetsman en pottenbakker

Marcel Keezer aan het werk in zijn atelier bij molen De Valk.
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Bij molen De Valk vertelt Lion
Keezer over zijn vader Marcel, die
actief was binnen het verzet in de
Leidse regio.
Marcel Keezer was werkzaam in
de kunstnijverheid. Tot hij op
enig moment een modeshow
organiseerde waarnaar de beruchte SS’er Rauter samen met zijn
vrouw kwam kijken. Rauter kondigde aan Marcel een aantal vragen te willen stellen. Marcel,
joods én actief binnen het verzet,
pakte zijn fiets en vertrok.
„Hij zat in de verzetsgroep van
’Zwarte Frits’. Ook werd hij lid
van de knokploeg binnenlandse
strijdkrachten KP”, zegt zoon
Lion. KP was onder andere betrokken bij een grote overval op
de Rotterdamse Bank gericht op
het verkrijgen van geld voor
onderduikers. De Nederlandse
regering verleende toestemming,
de buit werd na de oorlog door de
staat aan de bank terugbetaald.
Ondergedoken kreeg Marcel zijn
schuilnaam: Kees Kip.
„ Zo werd hij genoemd omdat hij
ondergedoken zat in een kippenhok in de weilanden van Oud Ade

’Het was
belangrijk jezelf
bezig te houden’
Behalve daar, heeft hij ook in
Oegstgeest en Leiderdorp ondergedoken gezeten.’’
In laatstgenoemde plaats leerde
hij het pottenbakken, Het was
belangrijk jezelf bezig te houden als je niet kon werken. Dat
pottenbakken heeft hij later
voortgezet in de molen, hij had
er zijn atelier.”
Het is vlak na de oorlog dat
Keezer in De Valk terechtkomt.
„Later sloot mijn vader zich aan
bij het Canadese bevrijdingsleger waar hij verbindingsofficier
werd. Na de oorlog woonde hij
met mijn moeder in molen De
Valk, waar ik geboren ben. Hij
richtte zich toen op het opsporen van geroofde kunstschatten
in Duitsland.’’

In de aula van de begraafplaats wordt verteld over Irawan Soejono

In de Van der Waalsstraat.

herinneringen op aan haar tante
Hanny.
In de voormalige woning van de
familie Bloemkoper aan de Tiboel
Siegenbeekstraat worden verhalen
verteld over de joodse kinderen
van deze straat. In de oorlog worden de kinderen Jacob, Eli, Rosa en
Brammetje Bloemkoper en Ester
en Izaäk van Tijn en hun ouders
uit hun huizen gehaald. Ze komen
niet meer terug.
Aan de Zoeterwoudsesingel woont
de 77-jarige Mettie Lahr-Kleinkramer Aribo. Mettie en haar zus Rosy
hebben de oorlog op diverse onderduikadressen doorgebracht. Mettie
wordt hier geïnterviewd.
In zijn vroegere woonhuis aan de
Van der Waalsstraat herdenkt Menachem Philipson zijn vader Jacob.
Hij vertelt over zijn gezin met vijf
kinderen dat de oorlog overleefde.
Menachem’s zus Sarah werd door
Piet van Egmond in veiligheid
gebracht. Nazaten van Van Egmond vertellen zijn verhaal.
In de oorlog waren veel Indonesische studenten actief in het verzet.
Irawan Soejono was er een van, hij
werd op vierentwintigjarige leeftijd tijdens een razzia doodgeschoten op de Boommarkt. Op de begraafplaats aan de Groenesteeg is
in 2015 een gedenksteen voor hem
gelegd. In de aula van de begraafplaats wordt verteld over Soejono
en het Indonesisch studentenverzet in Leiden. In het Academiegebouw vinden op deze dag twee
bijeenkomsten plaats. De joodse
hoogleraar Eduard Meijers werd
tijdens de oorlog ontslagen van de
universiteit. Hoogleraar en voormalig NIOD (Nederland Instituut
voor Oorlog- Holocaust- en Genocidenstudies)-directeur Marjan
Schwegman vertelt over Meijers.
Historicus Dolf Cohen promoveerde in 1941, vlak daarna sloot de
universiteit. Zijn zoon en wetenschapshistoricus Floris Cohen haalt
herinneringen op aan zijn vader.

In het pand van boekhandel de
Kler aan de Breestraat woonde
de familie Loeb met vier zonen
en een dochter. Ze hadden er een
meubelwinkel en woonden
boven de zaak. Het echtpaar en
twee van hun kinderen kwamen
om in verschillende kampen.
Drie kinderen overleefden de
oorlog.
Dochter Jeanette Loeb herdenkt
op 4 mei bij dit pand haar familie. „Pas was ik weer eens in
Leiden en liep ik vanaf de synagoge door de Breestraat. Voor
mij is dat niet zomaar een wandeling. Altijd als ik dit stuk loop
gaat door me heen dat ik hier bij
mijn grootouders als kind had
kunnen logeren en spelen. Ik
had er een groot deel van mijn
jeugd kunnen doorbrengen.’’
,,In de loop naar de maand mei
merk ik dat het me nog steeds

erg raakt. En wat me dan raakt
is datgene wat ik niet gehad heb,
ik ben opgegroeid in een gezin
zonder grootouders en met
nauwelijks familie. Een van de
verschijnselen van een gezin van
oorlogsslachtoffers, waar ik uit
kom, is dat er een enorm groot
taboe was om vragen te stellen.
Toen ik eindelijk zover was dat
ik vragen ging stellen was er
bijna niemand meer die mij de
antwoorden kon geven.’’
,, Ik had geen flauw benul uit
wat voor familie mijn vader, die
jong was overleden, kwam.
Alleen zijn zus kon mijn vragen
beantwoorden. Foto’s en voorwerpen waren er niet meer. Met
haar antwoorden en wat ik in
archieven heb kunnen vinden
heb ik nu een idee hoe hun
leven er uit heeft gezien en is er
voor mij een bodem ontstaan.”

Jeanette Loeb: ,,Een mooi 'staatsieportret' van de familie, ondanks dat
mijn vader nog geboren moest worden’’. Boven: advertentie met de bedrijfsslagzin waarmee haar grootvader adverteerde.

