
8 de Verdieping

Mijnkinderenenmijnkleinkinderengaan
naarsjoel,mijnvrouwmaaktheerlijkedin-
genklaar–viskoekjes,koffiemetkaneel–
endankomenwebijelkaar,denkenweex-
traaanonzegrootouders,ouders,ooms,
tantes,nevenennichtjesdiezijnvermoord.
Hetisgek,ikhebhieralzovaakoverge-
sprokenmaarnuzitik,eenmanvan84,
tochweermetdetraneninz’nogentever-
tellendathijzijnvaderenmoedernogaltijd
mist.”

V Eer uw vader en 

uw moeder

“Mijnmoederbrachtmenaarschoolenzei:
‘Totvanavondenliefzijn,hoor!’Diedag
werdzetijdenseenrazziaopgepaktennaar
deHollandseSchouwburgafgevoerd.Mijn
vadergingerookheen,ombijzijnvrouwte

zijn.Ikwerdopschoolopgehaaldennaar
mijnoomentantegebracht.Diezelfdemid-
dagstondendaarineensdriemannenin
zwarteklerenvoordedeur.Mijntantehad
gezegddatikmemoestverstoppen.Tegen
demannenzeizedathaardochter,mijn
nichtje,roodvonkhad.Nettoenzerechts-
omkeertmaakten,kwamik–uitnieuwsgie-
righeid,denkik–tevoorschijn.‘Wieisdat?’
‘Hetzoontjevanmijnzus.’‘Meekomen!’Ze
gooidenmeachterineenvrachtwagenen
brachtenmenaardeSchouwburg.Daarzag
ikmijnoudersophetpodiumstaan.Ikhol-
denaarmijnmoeder,probeerdehaarhand
tepakken,maareenverpleegstereneen
soldaattrokkenmebijhaarvandaanen
brachtenmenaardecrècheaandeoverkant
vandestraat.Daarhebikvierdagenen
nachtengeschreeuwdommijnmoeder.

“Opeenochtendwerdikdoormijnoom
vandecrèchegehaald,ikkondaarnietblij-
ven,ennaareenonderduikadresgebracht.
Erzoudenernógzevenvolgen–opéénplek
werdikletterlijkonderdevloergestopt
waarinhetaardedonkerdemuizenoverme
heenliepenenrattenaanmijnarmenenbe-

nenknaagden.DelaatstetweeinFriesland
waarikuiteindelijkdoormijntante,de
vrouwdieiktotaanhaardoodtoe‘moeder’
zoublijvennoemen,werdopgehaald.

“Datishetverhaal.Enditiswatikiedere
dagweleenkeervoormezie:mijnmoeder,
ophettoneel,diehaararmnaarmeuit-
strekt.Ditiswatiknogheelvaakhoor:het
fluitjevanmijnvader,alshijthuiskwamvan
zijnwerk.Soms,datmagjebestweten,kijk
iknaareenfotovanonsdrieën,genomenop
eenzonnigedagaanhetbeginvandeoor-
log,endanpraatikmetze.Zezijnernog,in
mijnhoofd.Daarzullenzealtijdblijven.Ik
wilooitnogeensdereismakendiemijnou-
dershebbengemaakt.NaarWesterbork.Van
WesterborknaarAuschwitz.Inmijnge-
dachtenbenikeralzovaakgeweest,totop
hetlaatsteperron,maarikdurfnietéchtte
gaan,ikdurfnietuittestappenomdatik
dandenkaanhoezedaarindierijenhebben
gestaan,aandevernederingendiezemoes-
tenondergaan,hoezegetatoeëerdwerden,
naardegaskamersgejaagden...nee,ikkan
hetniet.Mijndochterheeftgezegd:alsje
gaat,dangaikmetjemee.Misschiendatik
hetdanweldurf,maarnunogniet.Nunog
niet.”

VI Gij zult niet 

doodslaan

“Weredenmetpaardenwagennaareen
winkeltjeinhethetdorp.Deboerhadaller-
leispullenbesteld,toendejongenachterde
kassanaarmijweesenzeidathijwistdatik
eenjodenjongenwas,endathijhetaanzijn
vriendenbijdeNSBzougaanvertellen.De
boerendewinkelierwerdenzóboosdatze
hemzo,voormijnogen,meteenhooivork
hebbendoodgestoken.Ikziehetnogsteeds
voorme.Ikziedehooivorkinzijnborsten
inzijnrug,ikziedeplasbloeddiealmaar
groterwordt.Endanvraagjijaanmij:was
diemoordgeoorloofd?Ishetooitgeoor-
loofdomeenandermenstedoden?Ikzou,
denkik,noggeprobeerdhebbenomdiejon-
genopanderegedachtentebrengen,maar
watnoualsjemetéénmoorddedoodvan
duizendenmensenkuntvoorkomen?Wat
noualsdegeallieerdeneerderhaddeninge-

Salo Muller (Amsterdam, 1936), fysiotherapeut van Ajax van 1960 tot 1972, schreef diverse
boeken en streed met succes voor schadevergoedingen van de NS voor slachtoffers van
de shoah. Hij werd onlangs bevorderd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

I Gij zult geen andere goden voor mijn

aangezicht hebben

“DedomineevanhetFriesedorpwaarikals
zesjarigjochiezatondergedokenzei:‘Japje–
datdatwasmijnschuilnaam,JapjeMulder–
alsjemaarhardgenoegbidt,zalGoderwel
voorzorgendatjeoudersterugkomen’.Dat
hebikgedaan,opmijnknietjes,iedere
avondvoorhetslapengaan,totdedag–
tweejaarnadeoorlog–waaropikeenbrief
kreegvanhetRodeKruis:‘Wemoetenuhe-
laasmededelendatuwouderszijnoverle-
den’.Overleden.Hetstonderecht.Zezijn
nietzomaaroverleden,zezijnvergast.In
Auschwitz.Mijnmoederop12februari
1943,mijnvadereenpaarmaandenlater,op
30april.Ikvindhetmoedighoor,alsjedurft
tezeggendatGodereenbedoelingmee
heeftgehadomjouwgeliefdentotzichte
nemen;alsjegeloofzósterkisdatjezoiets
gruwelijkskuntaccepteren,maarikkanhet
niet.IkkannietgelovenineenGoddiehet
goedvindtdatmiljoenenmensenopbeest-
achtigewijzewordenafgeslacht.Enalsmijn
oudersdeoorlogwélhaddenoverleefd?Dat
iseengoeievraag...Danzouhetonmogelij-
kezijngebeurdenmóestGodduswelbe-
staan.Endanhadernueengelovigmante-
genoverjegezeten.”

II Gij zult u geen gesneden beeld

maken noch enige gestalte van wat

boven in de hemel, noch van wat

beneden op de aarde, noch van wat

in de wateren onder de aarde is

“Tijdensmijnjarenalsfysiotherapeutbij
heteersteelftalvanAjaxhebikvandichtbij
meegemaakthoediejongens,de‘Godenzo-
nen’,opeenvoetstukwerdengeplaatst.En
waarom?Voetballenisookmaargewoon
eenvak.Sommigespelerswerdendaareen
beetjehautainvan,maardemeestenkon-
denernogaardigmeeoverweg.Zo’njongen
alsCruijffbijvoorbeeld:alstondenerhón-
derdfansbijdespelersbustewachten,ze
kregenallemaal,stukvoorstuk,eenhand-
tekeningvanhem.Envanmij–ikwerd
steedsbekenderenhoordeopeengegeven
momenthelemaalbijdiegroep–kregenze
eróókeen.Ikbenhelemaalniksmeerof
minderdaneenander.Alsjeblieftzeg!Een
tijdjeterugkreegikeenlintjevandeko-
ning.Ikwasalridder,numagikmezelf

officierindeordevanOranje-Nassaunoe-
men.Kunje’tjevoorstellen?Officier?Om-
datikhet,alsenige,hebaangedurfdomde
NederlandsSpoorwegenaantepakkendie
hetvervoervanJoden,RomaenSintinaar
Westerborkhaddenmogelijkgemaakt.Ik
benblijmetdieonderscheiding,hoor,maar
ikwilnietdatmensennuineenstegenme
gaanopkijkenofzo.Niemandhoeftz’n
hoedaftenemenalsSaloMullerbinnen-
komt.”

III Gij zult de naam van de Here, uw

God, niet ijdel gebruiken

“Alsikperongelukeenkeervloek,zegik
meteensorry.Moetjenietdoen.Hoortniet.
Hetheefttemakenmetrespect,metzorg-
vuldigomgaanmetelkaar.Hetsnijdtme
doormijnhartomdiespreekkoreninvoet-
balstadionstehorenenjewilnietweten
hoevaakikvoorkankerjoodbenuitge-
maakt.Hetantisemitismebegintwéértoe
tenemen.Zoietsmagjenietzeggennatuur-
lijk,maarikdenkechtdathetkomtdoordat
demensendievanbuitenkomen,deasiel-
zoekers,tijdenshunjeugdhebbengeleerd
datJodenslechtemensenzijndiedewereld
willenveroveren.Alsjedatmaarvaakge-
noegtegenkinderenzegt,gaanzehetvan-
zelfgeloven.Hetbegintdusbijdeopvoe-
ding,bijdeouders,maarikvindookdatde
overheidstrengermoetoptreden.Voorhet
roepenvandingenzoals‘Vuilerotjood,je
moetdood!’zoujeeenflinkegeldboete
moetenkrijgen,ofeenpaarwekengevange-
nisstraf.GeertWilderswerdookaangepakt
nazijnuitsprakenover‘minderMarokka-
nen’,maarja,alsmeneerAkwasiopdeDam
roeptdathijZwartePietinzijngezichtzal
trappen,wordtdeaanklachtnaeen‘Sorry,
hadikzonietbedoeld’alweeringetrokken.
Datkannatuurlijkniet.Ermoetéénlijn
zijn:wieaanzettothaat,geweldofdiscrimi-
natieverdientstraf.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die

heiligt, zes dagen zult gij arbeiden

en al uw werk doen; maar de

zevende dag is de sabbat van de

Here uw God, dan zult gij geen

werk doen

“Mijnouderswarenliberaaljoods,maarop
JomKippoer,GroteVerzoendag,gingenze
altijdnaardesynagoge.Daaromvierenwij
dieheiligefeestdagook,iederjaarweer.

Mijn moeder zie ik elke dag
wel een keer voor me

‘Na de Nederlandse
Spoorwegen ga ik nu
achter de Deutsche
Bahn aan’

tekst Arjan Visser foto Mark Kohn
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gevaarlijk is om nog Salo te heten. Voortaan
noemen we je Jaap, Jaap Mulder.’ En omdat
ik zo’n klein jongetje was, werd het al snel
‘Japje’. Hij liet het me keer op keer herhalen.
Japje Mulder, Japje Mulder, ik ben Japje
Mulder. Een neefje uit Limburg. Vandaar
mijn zwarte haren. Ik heb zo goed geleerd te
jokken, dat het me moeite kostte om na de
oorlog de waarheid weer te spreken. Ik had
mezelf altijd weggecijferd. Bang om iemand
in gevaar te brengen, bang om mensen te-
leur te stellen, altijd lief zijn, braaf zijn. 

“Mijn oom en tante werden mijn nieuwe
vader en moeder; ze hadden alles voor me
over en dan zou ik zeggen dat ik ook wel
eens iets anders, iets voor mezelf zou wil-
len? Dat kon niet. Ik zat altijd binnen te stu-
deren, geen tijd voor vriendjes of vriendin-
netjes, geen tijd om op straat te spelen. Toen
ik in de derde klas van het Lyceum zat, was
het ineens afgelopen: ik had er geen zin
meer in. Ik wilde vrij zijn, naar buiten! Na-
dat ik uiteindelijk voor de opleiding voor fy-
siotherapie heb gekozen, kwam de echte
omslag. Het was geen gewone school, het
ging er veel minder streng aan toe en op een
dag nam mijn leraar me mee naar Ajax waar
ik de fysiotherapeut mocht gaan assisteren,
afijn: een feest, alsof het echte leven daar
begon. En ik heb sindsdien ook nooit meer
hoeven jokken.”

X
Gij zult niet begeren uws naasten

huis; gij zult niet begeren uws

naasten vrouw, noch zijn

dienstknecht, noch zijn

dienstmaagd, noch zijn rund, noch

zijn ezel, noch iets dat van uw naaste

is

“Vroeger ben ik wel eens jaloers geweest op
vriendjes die hun eigen vader en moeder, of
een broertje of een zusje hadden. Mijn
nichtje werd mijn zusje, daar was ik dolblij
mee natuurlijk, maar ik heb heel lang het
gevoel gehad dat ik tóch alleen op de wereld
was. Vanaf het moment dat ik Conny heb le-
ren kennen, er kinderen en kleinkinderen
zijn gekomen, ben ik alleen maar gelukkiger
geworden. Ik heb wat geld gespaard, ik krijg
iedere maand m’n AOW en wat ik nog doe –
de lezingen, de lessen op scholen – doe ik
met liefde, voor een boekenbonnetje of een
flessie wijn. Ik begeer echt niks meer. Ik ben
dankbaar en tevreden. Zo zie je maar hoe je
met de juiste opvang toch nog goed terecht
kunt komen. Dat ziekelijke, bange jongetje
is best een aardige man geworden, toch?”

grepen en de spoorlijnen naar de vernieti-
gingskampen hadden gebombardeerd? Dan
waren er ook onschuldige slachtoffers ge-
vallen, maar toch, ja: die opdracht had wat
mij betreft wel gegeven mogen worden.”

VII
Gij zult niet 

echtbreken

“Conny en ik zijn al zevenenvijftig jaar ge-
trouwd. Zij verloor, net als ik, haar ouders in
de oorlog. Door diezelfde achtergrond kun-
nen we over veel dingen praten en zijn we
misschien wel nóg sterker met elkaar ver-
bonden. Eerst was ik alleen, toen vond ik
haar en samen hebben we twee kinderen,
een zoon en een dochter, gekregen. Daarna
zijn er nog vijf kleinkinderen en twee bo-
nuskleinkinderen bijgekomen. Het blijft
voor mij een soort wonder, hoe ik na de oor-
log met nul moest beginnen en nu zoveel
mensen om me heen heb verzameld. We
hebben elkaar eeuwige trouw beloofd – for
better and for worse – en die belofte kom ik
na. Natuurlijk ben ik op feestjes en partijtjes

wel eens een leuke vrouw tegengekomen,
maar ik heb nooit dat ene ‘borreltje te veel’
gedronken en overspel gepleegd. Ik zou het
niet eens kunnen, denk ik. Ik heb vrienden,
allemaal brave jongens, die iedere keer weer
beginnen over de mooie vrouwen die ze
hebben gezien. Hoe kun je zo leven? Ander-
mans gras is nu eenmaal altijd groener, ver-
velend als je daar niet tegen kunt, maar ik
vind het prima te verdragen.”

VIII
Gij zult 

niet stelen

“Ze hebben mij geleerd dat je nooit iets van
een ander mag afpakken, maar toen mijn
tante na de oorlog bij onze oude buren aan-
belde, zag ze de jassen van mijn ouders aan
de kapstok hangen. De buurman zei dat
mijn moeder, toen ze werd weggehaald,
hem de sleutel had gegeven met de medede-
ling: ‘Als we niet meer terugkomen is alles
voor jullie’. Ze lieten mijn tante het huis
zien. Alles was weg. De mooie schilderijtjes
aan de muur, het drumstelletje dat ik op

mijn vijfde verjaardag had gekregen, meu-
bels, boeken, kleren, al het zilverwerk: weg.
Te zeggen dat we zijn bestolen is een under-
statement. Wat geroofd is, komt nooit meer
terug, maar ik zal altijd blijven strijden voor
genoegdoening. De mensen die hebben
meegewerkt aan de deportaties van Joden;
die ze in veewagens hebben afgeleverd aan
de poort van de vernietigingskampen, moe-
ten de pijn voelen, excuses maken, een be-
drag betalen – al is het maar een beetje –
omdat op die manier toch nog een kleine
pleister op een grote wond kan worden ge-
plakt. Na de Nederlandse Spoorwegen ga ik
nu achter de Deutsche Bahn aan. Ik zal niet
stoppen voordat ook daar wordt ingezien
dat dit het minste is wat ze kunnen doen:
slachtoffers en hun nabestaanden financieel
een beetje tegemoetkomen.”

IX
Gij zult geen valse getuigenissen

spreken tegen uw naaste

“De boer riep me bij zich en zei: ‘Je bent al
zeven jaar, dus je begrijpt vast wel dat het

‘De boer zei: jij bent
al zeven, dus je
begrijpt dat het
gevaarlijk is om Salo
te heten, vanaf nu
noemen we je Jaap’

‘Het blijft voor mij een wonder, hoe ik na de oorlog met nul moest beginnen en nu zoveel mensen om me heen heb verzameld.’
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