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E
n onder de gasten bevon-
den zich onder andere de
kinderen van verzetslie-
den en van ouders die in

de oorlog heldendaden (o.a. een
zoon van ds. en verzetsman Flei-
scher van de Doopsgezinde kerk)
hebben verricht door een veilig
onderdak te bieden aan Joodse
onderduikers en zo hun eigen le-
ven in de waagschaal stelden om
anderen het leven te kunnen red-
den van de ondergang.
De bijeenkomst kreeg nog een

bijzonder cachet door de aanwe-
zigheid van Jemina Adler, dochter
van de vader/auteur van het boek
‘Van droefheid naar vreugde’, met
als ondertitel Van Hitlers duister-
nis naar het zonlicht over de Kar-
mel. In het boek beschrijft Ja’akov
Adler de lotgevallen van zijn fami-
lie die ondergedoken zat in Steen-
wijk en Meppel.
Het boek is al geschreven aan

het begin van de negentiger jaren
van de vorige eeuw, in het He-
breeuws. Door een wonderlijke
speling van het lot kwam het boek
in handen van Jacqueline de Lan-
ge-de Wagt, wiens schoonvader Jo
de Lange in de oorlog ondergedo-

ken zat in ‘de rimboe’ rond zijn ge-
boorteplaats Wetering in de Kop
van Overijssel.

Razzia
Hij had geweigerd, net als veel

van zijn dorpsgenoten, om te wer-
ken inDuitsland.Maar bij een raz-
zia werd hij opgepakt en naar de
kazerne in Steenwijk gebracht en
een paarweken later naar de Blok-
huispoort, een gevangenis in
Leeuwarden. Uiteindelijk kwam
hij terecht in het concentratie-
kamp Ahlem bij Hannover. “Veel
wildehij niet kwijt over die afschu-
welijke tijd in de oorlog”, schrijft
zijn schoondochter Jacqueline,

“maar op oudejaarsavond in 2012
veranderde dat. ‘Staat er ook iets
in over David Adler?’, vroeg hij
toen het gesprek kwam op ons
nieuwe boek ‘In de onderduik’
van Jan van Rossum. We blader-
den door het boek en lieten hem
de foto vaan Adler zien. Toen
kwam zijn verhaal. Het bleek dat
hij met David Adler in de cel had
gezeten. David had soms wat hulp
nodig. Zemochten elkaar wel. Da-
vid bood mijn schoonvader zijn
gouden sigarettenkoker aan. Die
zou hij wellicht nog eens nodig
hebben, meende Adler. Mijn
schoonvader wees dit aanbod af
want David zou het goud allicht
zelf goed kunnen gebruiken als
ruilobject. Maar even later werd
David Adler uit de cel gehaald.
Zijn leven lang had mijn schoon-
vader gedacht dat de man op de
binnenplaats van de Blokhuis-
poort was geëxecuteerd. Nu kwam

hij erachter dat Adler in Dokkum
was gefusilleerd”.

In het Hebreeuws geschreven
Jacqueline bezocht later met

haar schoonvader in Dokkum het
monument dat hieraan herinnert.
Maar zij ging ook op zoek naar de
dochters van Ja’akov Adler in Isra-
el. In het najaar van 2013 reisde zij
naar Israël om de twee oudste
dochters van de auteur van het
boek te ontmoeten. Zij vertelde
daar het verhaal over de ontmoe-
ting van haar schoonvader met
David, de vader van Ja’akov, Adler.
Tot haar grote verbazing en verras-
sing bleek dat de vader van de
dochters een boek geschrevenhad
over de gebeurtenissen in de oor-
logsjaren. “Helaas”, aldus Jacque-
line, “bleek het boek in het He-
breeuws te zijn geschreven”. Zij
deed daarna verwoede pogingen
om het boek in het Nederlands

vertaald te krijgen. Zo kwam zij te-
recht bij Helen Bruls-Turin. Eind
2018 was de vertaling gereed.
“Zo is het uiteindelijk gelukt om

een wens van Adler uit te voeren.
Hij hoopte datMieneke van Stape-
le (waar de Adlers ook ondergedo-
ken hebben gezeten) het zou kun-
nen lezen. Helaas overleed zij an-
derhalf jaar voor de vertaling ge-
reed was. De meeste personen uit
dit boek leven niet meer maar dit
boek is een gedenkteken voor hen.
Dit boek is tevens een eerbetoon
aan degenen die hun leven waag-
den om anderen de kans te geven
om te overleven”, stelt De Lange.

Joodse familie schuilt bij moedige

Aan het einde van de bijeenkomst in de Doopsgezinde kerk speelt en zingt Dirk Hiemstra (met gitaar) het Hatikwa, het officiële volkslied

van Israël. Zittend op de voorgrond uitgever Klaas de Jong van uitgeverij Toetssteen. Wilbert Bijzitter ©

STEENWIJK - Een bijzondere, en tegelijk indrukwekkende
en ontroerende bijeenkomst was het woensdagmiddag
in de Doopsgezonde kerk aan de Onnastraat. De kerk-
zaal zat vol met genodigden die kwamen voor de pre-
sentatie van het boek over de zwerftocht van de Adlers,
een Joodse familie, die in de oorlogsjaren onderdook op
verschillende adressen in de gemeente Steenwijk en
Meppel.

▶ Bijzondere boekpresentatie in de Doopsgezinde kerk

Dochter Jemima nam het eerste boek in ontvangst. Wilbert Bijzitter ©
Jemina (met rode sjaal) tweede van rechts op de

Persoonsbewijs ds. Fleischer.

Roel Kleine
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e Steenwijkers

voorste rij in de Doopsgezinde kerk luistert aandachtig naar een van de sprekers.

Wilbert Bijzitter ©

“Onze eerste dag in vrijheid. Het
leek wel een sprookje. In onze
verbeelding verscheen de vrij-
heid als een goede fee, gekleed in
een witte jurk met in haar hand
een toverstaf waarmee ze de hel
moeiteloos omtoverde in een pa-
radijs”. Dat schrijft Ja’akov Adler –
in de onderduik had hij de naam
Jacques Petit – in zijn boek ‘Van
droefheidnaar vreugde’, dat hij in
eerste instantie schreef voor zijn
kleinkinderen.

Het boek begint op 30 januari
1933 op de trappen van het uni-
versiteitsgebouw van Erlangen.
Adler (studentmedicijnen) zat er
erzonken in gedachten over het
reselijke nieuws dat hem be-
eikte over Hitler die de macht
had gegrepen in Duitsland. De
herinneringen in het boek eindi-
gen op 16 februari 1949 in zijn
slaapkamer in Hadar Hacarmel,
eenvoorstad vanHaifa opdehel-
ling van de Karmel. Hij beschrijft
de 16 jaar tussen 1933 en 1949
over de opkomst en ondergang
van het Derde Rijk in de Tweede
Wereldoorlog, de wreedste oor-
log ooit, volgens Adler.

Ondergedoken
Het grootste deel van het boek is
de aandacht van de auteur ge-
richt op de oorlogsjaren in Ne-
derland enWest-Overijssel in het
bijzonder waar de familie Adler
de langste tijd ondergedoken
heeft gezeten in willekeurige
volgorde: IJsselham, Steenwijk,
Oldemarkt, Wetering, Blesdijke,
Giethoorn en Meppel.
Jacques Adler werkte in Amster-
damals arts inhetNederlands Is-
raëlitisch ziekenhuis. Daar leer-
de hij de verpleegkundige Betsy

kennen, waarmee hij in de oor-
log in Amsterdam in het huwelijk
trad. Via haar vriendinnen kwa-
men ze aan een onderduikadres
in de buurt van Steenwijk, dat
bleek het schilderachtige dorpje
Giethoorn te zijn.
Lang konden zij daar niet blijven.
“Al na een week liet de heer des
huizes”, aldus Adler in zijn boek,
“ons een anonieme brief zien die
alle inwoners van het dorp had-
den ontvangen. Daarin stond dat
de afzender op de hoogte was
van het feit dat in het huis Joden
zaten ondergedoken. Als die bin-
nenkort niet zouden verhuizen,
zou hij de instanties erover in-
lichten.Na de oorlog kwamenwe
erachter dat degene bij wie mijn
ouders zatenondergedokendeze
brief had verstuurd om op deze
wredemanier vanmijn ouders af
te komen”.

Beschermengel van de Adlers
Niet veel later werden ze opge-
haald door de verzetsman Bertus
(Timmermans), die maanden-
lang de beschermengel van de
Adlers is geweest door ze onder-
dak te bieden in De Wetering bij
Jan en Griet. Ze voelden zich
daar wel eenzaam en geïsoleerd.
“De mentale spanningen waren
de grootste uitdaging waarmee
wemoestenomgaan.Diewerden
met de tijd groter en gedurende
veertien lange maanden moes-
ten we er steeds tegen vechten.
Al die tijd zaten we met ons vie-
ren – Jacques en Beckel en de ou-
ders – in één kamer opgesloten
en het was bijna onmogelijk om
er even uit te gaan. Bertus kwam
kwam een of twee keer in de
maand voor een paar minuten
langs, maar verder waren we ge-

heel van de buitenwereld afge-
sloten. We hoorden niks van het
ondergrondse verzet en er kwam
niemand op bezoek om ons
moed in te spreken terwijl we
juist een enorme behoefte had-
den aan aanmoediging en more-
le steun”, schrijft Jacques.

Zwangerschap van Beckel
Een heuglijk feit kondigde zich
op het onderduikadres aan met
de zwangerschap van Beckel.
Maar de vreugde had ook een
schaduwzijde. Jacques en Beckel
vroegen zich af of zij wel in die
tijd een Joods kind op de wereld
mochten zetten. Ze raakten in
paniek en zagen maar één uit-
weg, het beëindigen van de
zwangerschap. Verzetsman Ber-
tus bracht aan alle onzekerheid
een einde. Hij namTruus enMa-
rien uitMeppelmee naar het on-
derduikadres. De eerste woor-
den van Truus waren: Abortus is
niet aan de orde, juist in een tijd
dat dit volk wordt vervolgd en
vermoord is het belangrijk dat
een Joods kind wordt geboren”.
Beckel werd ondergebracht op
een adres inMeppel waar zij op 5
augustus 1944 een dochter (Jac-
queline) baarde.
NaMeppel hebbendeAdlers nog
herhaaldelijk de koffers moeten
pakken om noodgedwongen,
soms in het holst van de nacht,
naar nieuwe onderduikadressen
te worden gebracht in Olde-
markt, Blesdijk en IJsselham. Na
de bevrijding zijn de Adlers nog
vier jaar in Nederland gebleven
alvorens zij emigreerden naar Is-
raël. Jacques Adler is nog een
aantal jaren als arts werkzaam
geweest in het Meppeler zieken-
huis.

Van Hitlers duisternis naar
het zonlicht op de Karmel

De omslag van het boek ‘Van droefheid naar vreugde’. Wilbert Bijzitter ©
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OPMERKELIJK Het boek is ook een eerbetoon aan verzetsmensen als Ma-
rien en Truus van Stapele, kunstschilder Bert Brante, ds. Fleischer, pont-
baas Bertus Timmermans uit Wetering en fam. Lubberts in Oldemarkt.


