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kindertransporten
Hoe Alfred Strauss
in Zwolle belandde

V

eel kinderen die deelnamen aan de kindertransporten tussen Duitsland en Nederland konden dat navertellen. Alfred Strauss
(1930, Hünfeld) heeft dat letterlijk opgevat;
hij heeft het verhaal van zijn vlucht uit
Duitsland en zijn jaren in Nederland gedetailleerd beschreven op de site www.hassia-judaica.de.
Strauss beschrijft hoe hij als 6-jarige de haat tegen de Joden voor het eerst ervoer. Hij begon in 1936 op de lagere
school van Hünfeld, als enige Joodse leerling. Zijn leraar
negeerde hem volkomen en zijn klasgenootjes meden
hem. Het leven werd het gezin Strauss steeds moeilijker
gemaakt; ze moesten hun winkel sluiten en het huis
werd verkocht. In maart 1939 besloten Joseph en Lilly
Strauss om met hun drie kinderen (Milly, Alfred en
Gertrud) uit Duitsland te vluchten. Ze vermoedden dat
het papierwerk nog maanden, zo niet jaren kon duren,
en stuurden hun kinderen vast vooruit naar Nederland.
Of dat met een georganiseerd transport gebeurde of dat
de kinderen op de reguliere trein naar Nederland werden gezet maakt Alfred Strauss niet duidelijk. Hij herinnert zich slechts dat hij in Frankfurt op de trein werd
gezet en dat hij er in Rotterdam weer uitstapte. Na enkele weken in quarantaine werden de drie Strauss-kinderen naar Zwolle overgebracht. Gertrud werd geplaatst
in het gezin Krammer in de Nicolaas Beetsstraat, maar
werd al snel naar een doktersechtpaar in Apeldoorn
overgebracht. Alfred en Milly werden opgenomen door
het kinderloze echtpaar Van Essen, dat woonde aan de
Sassenstraat 26. Eind 1941 verhuisde Alfred naar Amsterdam, Milly bleef achter in Zwolle.
Alfred werd opgenomen door een Joods echtpaar dat in
de Transvaalbuurt woonde. Lang duurde het niet voor
het net zich sloot; Alfred en zijn pleegouders werden
opgehaald door SS’ers. In vier auto’s met open laadbakken werden ze afgevoerd. Alfred schrijft dat hij constateerde dat slechts één bewapende SS’er het transport bewaakte. Toen die met zijn rug naar hem toe stond
sprong Alfred uit de wagen, sprintte naar een straathoek en belde aan bij het eerste huis achter de bocht.
Het stomme toeval wilde dat daar een Joodse advocaat
woonde, die voorlopig ontkwam aan de Jodenvervolging omdat hij voor de Joodse Raad werkte. Alfred kon
daar de nacht doorbrengen, waarna een reis langs diverse onderduikadressen volgde. Hij zat ondergedoken in
het Limburgse Brunssum toen daar de Amerikanen de
Duitsers verdreven; de oorlog was voorbij.
Alfred en Gertrud overleefden de Holocaust in Nederlandse onderduikadressen, hun ouders kwamen levend
terug uit een kamp in Letland. Milly werd op 21 mei
1943 vergast in het vernietigingskamp Sobibor.
Voor het huis in Zwolle waar Milly zat ondergedoken
(Sassenstraat 26, het ronde huis in de bocht naar het
Bethlehems Kerkplein) worden op 6 april twee zogeheten Stolpersteine geplaatst, voor Milly en haar pleegvader Joël van Essen. Andere Stolpersteine worden die
dag geplaatst voor Melkmarkt 6, Melkmarkt 43, Melkmarkt 43a, Melkmarkt 45, Sassenstraat 5a en Derk Buismanstraat 4. Uiteindelijk zal Zwolle vijfhonderd Stolpersteine tellen, want zoveel Zwolse Joden werden in
de oorlogsjaren vermoord.

den of kennissen worden
ondergebracht; de regering
wilde grip op ze houden en wilde voorkomen dat ze te zeer ingeburgerd zouden raken. Later stond
de regering toch toe dat de Duitse
vluchtelingetjes bij Nederlandse familieleden gingen wonen, om de
simpele reden dat dat goedkoper
was.
De transporten voltrokken zich zowel individueel als collectief, constateerde Keesing. „Veel ouders zetten hun kinderen gewoon op de
trein naar Nederland. Als ze Duitsland maar uit waren, hè. In Nijmegen stond een rabbijn op het station om de Joodse kinderen eruit
te pikken en naar gastadressen te
brengen.” Een ‘indrukwekkend
voorbeeld’ van een collectief trans-

port is dat van mevrouw Wijsmuller uit Amsterdam, zegt Keesing.
„Ze was door een Engelsman gevraagd om met Eichman te praten
over het transport van tienduizend Joodse kinderen naar
Groot-Brittannië. Ze was voor de
duvel niet bang, dus reisde ze naar
Wenen. Ze sprak Eichman op een
maandag; ‘U mag er zaterdag zeshonderd meenemen’, zei hij toen.
Dat lukt haar toch nooit, dacht hij.
Maar ze charterde een trein en
nam zeshonderd kinderen mee.
Ongeveer honderd bleven in
Nederland achter, de rest reisde
door naar Engeland. Bijna allemaal
hebben ze de oorlog overleefd. Mevrouw Wijsmuller is voor mij een
van de grootste helden van de
Tweede Wereldoorlog.”

Keesing interviewde een kleine
dertig kindervluchtelingen die
nog in leven zijn en las honderden
brieven die kinderen en hun achtergebleven ouders elkaar hadden
geschreven. Dat ging haar niet in
de koude kleren zitten, zegt ze.
„Het was emotioneel soms loodzwaar.” Op zekere dag kwam ze ineens op het spoor van een oudere
broer van Uli. „Hij was geboren in
1919, maar hij leeft nog, hij woont
in de Verenigde Staten. Ik aarzelde
om hem te benaderen, hij was al
zo oud... Maar hij bleek nog heel
helder en kon van alles over zijn
broer vertellen. Uli heeft voor mij
een gezicht gekregen.” En hij leerde haar ook weer wat over haar vader, die altijd over de oorlog was
blijven zwijgen.
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Miriam Keesing hoopt dat ze haar onderzoek naar de Joodse kindertransporten naar Nederland als dissertatie mag
gebruiken. „Maar het is geen must, anders beperk ik me
tot een boek.” Kan de Heemsteedse musicologe haar bevindingen gebruiken om te promoveren, dan verschijnt er
ook een wetenschappelijke uitgave.
Input genoeg, zegt Keesing. „Hoewel ik nog wel wat hiaten
heb, kom ik om in de informatie. Maar ik hoop dat de publicatie in de krant nog wat nieuwe feiten oplevert.” Via
www.dokin.nl kan contact met haar worden opgenomen.

