
Lezing door Winnie Meyer Ricard de dochter van Vera Meyer Ricard Haymann 
 
(Na mezelf te hebben voorgesteld stelde ik eerst een vraag aan de aanwezigen). We wonen 
nu  aan de rand van de stad, In Gein, Gaasperdam,  maar ben geboren in het centrum, om 
de hoek bij het Spui. 
 
Vraag: Wie kent het Begijnhof? Dat is een heel rustige, helemaal besloten ruimte met huisjes 
naast elkaar. Behalve achter in de linkerhoek, gezien vanaf de ingang. In een smalle opening 
zie je daar de achterkant van een huis dat aan de Nieuwezijds voorburgwal staat. Direct 

naast wat nu het Amsterdam museum is, toen het Burgerweeshuis. Dáár zat mijn 
moeder Vera ruim twee jaar ondergedoken. Er is een klein raampje. Daarachter is een 
piepkleine kamertje, later werd dat een aantal jaren mijn kinderkamer. Nooit hadden de 
bezetters door dat als een huis binnen geen raam achter heeft en je ziet er buiten wel één, 
dat dat toch wat merkwaardig is…  Pas vele jaren na de oorlog schreef mijn moeder het 
lange verhaal van haar onderduikperiode. Ik zal er hier maar enkele fragmenten uit citeren. 
  
Op 9 november 1942 dook mijn moeder Vera onder bij mijn vader in die woning aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal. Op die datum vond in 1938 de Kristallnacht in Duitsland plaats en 
ook in onze familie gebeurden vaak speciale, vaak slechte, dingen. 
Mijn vader Herbert vluchtte al in 1935 uit Duitsland. Door zijn antinazi-activiteiten liep hij 
gevaar te worden gearresteerd of vermoord, zoals verschillende van zijn vrienden al 
overkwam. In Amsterdam bouwde hij moeizaam een bestaan op met een ontwerpbureautje. 
Op 29 augustus 1939 ging mijn moeder daar werken, het was haar eerste baantje. Beiden 
hadden een kunst- en vormgevingsopleiding. Op 1 september viel Duitsland Polen binnen en 
begon de 2e Wereldoorlog… 
  
Mijn moeder, Vera, vertelt dat ze in het rustige Nederland eigenlijk weinig merkten van al het 
afschuwelijks in de wereld. Tot op 10 mei 1940 ’s ochtends vroeg haar vader haar vertelde 
dat Hitler ons land was binnengevallen. Vera schrijft: ’Ik racete per fiets naar de Nieuwezijds, 
waar Herbert – waarmee ze inmiddels een relatie had  - al bezig was grote stapels boeken 
en brochures te verbranden. Hij wist maar al te goed hoe de Gestapo zou optreden als ze 
achter zijn “rode” verleden zouden komen’. 
  
Vera beschrijft dat pas na het eerste half jaar van de bezetting langzaam de eerste Duitse 
verordeningen kwamen, voor iedereen en vooral voor Joden. De volgende maatregelen 
kwamen steeds sneller en steeds ingrijpender in het dagelijkse leven van iedere Jood. Het 
niet meer lid mogen zijn van een vereniging, het uitsluiten van eerst Joodse hoogleraren en 
later studenten, doctoren, advocaten, het leken steeds kleine stappen. Stukje bij beetje werd 
het hele ‘’normale’ leven voor Joodse mensen verboden. Parken, zwembaden, cafés, 
bioscopen, alles werd verboden.* ‘Het gaf ons het gevoel alsof wij wild tijdens een drijfjacht 
waren. We werden steeds meer ingesloten. En spoedig zou het afschieten beginnen… 
Vanaf 29 april 1942 moesten we allemaal een grote gele ster met het woord Jood in nep-. 
Hebreeuwse letters erop op onze kleren gaan dragen. Ik wist direct dat we nu als ratten in 
een val zaten en geen kant meer op konden…’. 
 
 ‘Onderduiken’. Was het woord toen eigenlijk al uitgevonden? Ik weet het niet meer. Het was 
een vaag begrip, niemand wist precies hoe het moest worden georganiseerd.  Toen Herbert 
en ik er de eerste keer thuis over spraken, bleken mijn ouders er fel tegen te zijn’. 
Herbert was inmiddels ook bij verzetsactiviteiten betrokken. Hij maakte o.a. valse 
persoonsbewijzen bouwde mee aan schuilplaatsen bij anderen, maakte met zijn 
verzetsgroep illegale uitgaven. Ook zetten zij Duitse soldaten aan tot desertie.  
 
De eerste oproepen voor Arbeidsinzet in Duitsland kwamen. Bij een familieberaad, zei 
Herbert dat hij Vera wilde laten onderduiken zodra dit nodig zou blijken. Hij raadde dat ook 



de andere familieleden aan. Mijn vader wees de voorstellen verontwaardigd van de hand: dat 
was veel te gevaarlijk, het was toch verboden! Achteraf kunnen we daarover alleen maar 
cynisch glimlachen, maar niemand wist toen nog welk lot de Joden stond te wachten. Voor 
mij stond vast dat ik me niet als een lam naar de slachtbank zou laten voeren. Want dat die 
zgn. ‘Arbeitseinsatz’ niet klopte begreep ik ook doordat we van mijn moeders familie die al in 
1939 vanuit Berlijn naar Polen, was gestuurd, nooit meer iets hadden gehoord. 
Uiteindelijk vertelde ik thuis snikkend dat ‘hij’ het had uitgemaakt vanwege de foute visie van 
mijn vader. Kennelijk zeer geloofwaardig, want ze vertelden het verontwaardigd door aan 
hun kennissen. 
 
De Arbeidsinzet was intussen allang ‘weghalen’ geworden. Het werd tijd onder te duiken. De 
laatste keer dat ik mijn ouders en zus sprak, op 9 november 1942, zei mijn moeder die 
voelde dat het onderduik-plan niet echt weg was, “als we elkaar nu nooit terugzien?”. Hoe 
waar haar woorden zouden worden konden we toen nog niet weten…’ 
 
Het regelen van Vera’s ‘duik’ is een uitgebreid verhaal. De schuilplaats in het huis was af. 
Net als Anne Frank scholen veel anderen achter een boekenkast. In mijn vaders huis was in 
het kleine kamertje achter een 2e muur met boeken een ingenieuze schuilplaats 
gebouwd. Vera schrijft: ‘Dat werd mijn schuilplek bij gevaar en ’s nachts, eerst alleen, later 
kortere of langere tijd met anderen. Vanaf de Belgische grens verstuurde iemand een 
afscheidskaart, om de indruk te geven dat ik over de grens was gevlucht. 
 
Maar al 8 dagen later werd mijn familie opgepakt en doorgestuurd naar Westerbork. 
Iedereen hoopte toen nog dat de oorlog gauw afgelopen zou zijn. Zolang men in Westerbork 
kon blijven was er hoop. Maar voor mijn familie duurde de oorlog te lang. Begin maart 1943 
werden mijn ouders naar Sobibor doorgestuurd en direct vermoord, een week later Ruth 
alleen ook. Zelfs de families mochten niet bij elkaar blijven. Dit alles hoorden we pas na de 
oorlog. 
  
In tegenstelling tot veel anderen verveelde ik me niet tijdens mijn onderduik. Om geld te 
verdienen en niet in de Kultuurkamer te hoeven werden we van Ontwerp-, Constructie-
bureau, wat van alles kon betekenen. We maakten o.a. series speelgoed voor de Bijenkorf 
en V & D van klei, hout en karton. Daarnaast ontwikkelden we materiaal voor onze 
verzetsgroep van vooral Duitse emigranten en deserteurs. Ook voerden we met ons 
poppentoneel ‘das gefesselte Theater’ politieke marionettenvoorstellingen voor volwassenen 
op. Voor onderduikers, door onderduikers. Herbert schreef samen met een nu ook bij ons 
ondergedoken vriendin en later bekend geworden schrijfster de stukken ervoor. Het boekje 
ervan werd direct na de oorlog uitgegeven. 
 
Tot slot citeer ik, juist vandaag, nog iets over honger. Iets dat wij niet meer kennen en ons 
niet kunnen voorstellen. Vera: ‘Ons eten was armzalig, aardappelen amper te krijgen, het 
waren vooral suikerbieten, die we moeizaam raspten en dan in water langzaam lieten koken 
tot de brandstof op was. Eerst leek het nog wel lekker, maar door de eentonigheid en de 
zoetige smaak kwam het al gauw onze strot uit. Een enkele keer bakten we er met wat meel 
en suiker kleine pannenkoekjes van, die noemde we ‘moffertjes’. Bloembollen leken eerst 
best lekker, maar we gaven er prompt van over.’ 
 
‘De enige hongertocht die ik meemaakte, in 1944, ging richting Amersfoort. We stroopten 
onderweg heel wat boerderijen af, maar kregen meestal niets. De boeren zaten vaak al dik in 
de goederen die wij konden ruilen, het was een uitzondering als een boer tegen normale 
prijzen iets eetbaars gaf. Zoals een boer aan de Stammerdijk waar ik ooit had gelogeerd. Die 
gaf b.v. een pond vlees of een liter melk tegen de gewone prijs. Hij zei dan: ‘ik wil niet ruilen, 
want dan krijgen degenen die niets te ruilen hebben, helemaal niks. Je kreeg ook maar een 
beetje, omdat hij het eerlijk onder de mensen wilde verdelen. We kregen er ook heerlijke 
karnemelksepap met bruine suiker.’ De cirkel is hiermee voor mij, bewoner van Gein, 



hemelsbreed iets meer dan 1 km van de Stammerdijk aan de overkant van de Gaasp, rond. 
Mijn moeder was daar bij alle narigheid even gelukkig. Net zoals ik door haar overleven hier 
gelukkig leef, ondanks soms minder prettige zaken. 
  
Naar het verhaal van Vera Meyer Ricard-Haymann, Vrijheidsmaaltijd Buurthuis Gein 5 mei 
2019 
  
  

•         In het boek van Dr. J. Presser ‘Ondergang’ staat de volgorde precies beschreven 
en de reactie van het Nederlandse volk. 

 
 


