
ASF 60 jaar- Rozette Kats 

 

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd hier vandaag een paar woorden te 

spreken. Ik had nog tijd zat, dacht ik, en legde die vraag vervolgens op de plank met 

een gerust hart. Hetzelfde hart, van waaruit ik die vraag met een volmondig ‘ja’ had 

beantwoord. 

Maar voor een gepensioneerde met een drukke agenda verstrijkt de tijd razendsnel, 

(nog veel sneller dan voor de gemiddelde aanwezigen hier) en zo kwam het dat ik me 

vorige week plotseling afvroeg:  

-Hoezo heb ik dat aangenomen? Wat kan ik zo’n feestelijk gehoor vertellen? Wat 

weet ik dat anderen niet weten? Ik ben geen autoriteit die geïnteresseerden 

aanknopingspunten biedt vanuit zijn of haar gespecialiseerde kennis. En ook niet zo’n 

creatieve denker dat ik nieuwe perspectieven ontwikkel.  

 

Wat ik in mijn vrijwilligerswerk doe is proberen, bij voorkeur jonge, mensen te 

motiveren om het leven niet for granted te nemen, maar zich in te spannen om het  

zinvol te maken. Zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid, jegens zichzelf en 

anderen. Hoe ik dat doe? 

Ik ben gastspreker Tweede Wereldoorlog (“– in relatie tot heden”; dat voeg ik daar 

altijd direct aan toe omdat dát het belang van het gastsprekerschap aangeeft). Als 

gastspreker heb ik ASF leren kennen. En in die functie vertel ik een verhaal over 

mezelf en mijn familie tijdens de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, want 

daar weet ik iets van.  

  

Ik ben een Joodse vrouw, en mij daarvan tot in mijn haarvaten bewust. Ik ben niet 

religieus, ik sta seculier in het leven. In mei 1942 werd ik geboren als kind van Emiel 

Kats en Hennie Eliasar. Het was de maand waarin alle Joden van zes jaar en ouder 

verplicht de Jodenster op hun kleding moesten naaien. Wij vormden een seculier-

Joods gezin in Amsterdam-Oost. Al snel doken mijn ouders met mij onder, wat geen 

sinecure was met een zuigeling die dagelijks vele katoenen luiers nodig had die in het 

verborgene gewassen en gedroogd zouden moeten worden. Ervan afgezien dat een 

baby door zijn onregisseerbare huilen sowieso veel gevaar opleverde in die situatie, 

vormde die luierwas een buitengewoon complicerende factor. Het leidde ertoe dat ik 

in februari 1943, alleen, in onderduik werd afgestaan aan een echtpaar dat kinderloos 

geworden was doordat de dood hun twee zoontjes had weggenomen kort na de 

geboorte in respectievelijk 1939 en 1941.  

Mijn ouders werden kort nadat ze mij hadden afgeleverd door verraad opgepakt en 

naar Westerbork gevoerd. Daar schonk mijn jonge moeder het leven aan haar tweede 

kind, mijn babybroertje Robert. Het kindje bleek al heel snel een infectie aan een 

duimpje te hebben, dat in het kampziekenhuis moest genezen. Dat duurde bijna drie 

maanden, welke termijn de duur van het uitstel betekende, waarmee Emiel en Hennie, 

mèt de kleine Robert voor “werk in het Oosten” naar Auschwitz werden gedeporteerd. 

Daar aangekomen werden mijn 22-jarige moeder en mijn 3 maanden oude broertje 

nog dezelfde dag in de gaskamer gedood, terwijl mijn vader nog ruim vier maanden 

moest werken voordat hij door ziekte en uitputting als gevolg van zijn slavenarbeid 

ook zijn geplande dood vond. Hij was toen net 28 jaar oud.  

 

Ik groeide onwetend van dit alles op bij mijn onderduikouders, die later door een 

gerechtelijke uitspraak mijn pleegouders werden en die mij een opvoeding gaven in 

de traditie van het humanistische denken van de toen moderne sociaaldemocratie. Op 



de avond voor mijn zesde verjaardag werd mij verteld dat mijn “pappie en mammie” 

mijn ouders niet waren, dat ik niet was wie ik dacht te zijn (omdat ik nog steeds bij 

mijn onderduiknaam Rita genoemd werd), dat mijn echte ouders dood waren omdat 

zij Joods waren wat in de oorlogstijd die achter ons lag gevaarlijk was geweest, maar 

dat ik nergens bang voor hoefde te zijn. Dat ik altijd bij hen zou blijven en dat ik het 

nu maar moest vergeten. We zouden er nooit meer over praten. Wat ik opvatte als een 

spreekverbod. Hoe groot de schok was die ik als zesjarige kreeg laat zich raden.  

 

Mijn leven verliep uiterlijk redelijk harmonisch, maar getraumatiseerd als ik tòch was, 

moest ik achter mijn stevige façade veel heel grote problemen overwinnen. Dat lukte 

tenslotte dankzij goede therapie. Na mijn vijftigste moest ik als het ware opnieuw 

beginnen. Nu kwam ik echt uit de onderduik en kon ik eindelijk gaan ontdekken wie 

ik was en wie mijn biologische familieleden geweest waren. 

Ik groeide snel in mijn eigen identiteit, al ging het iets minder snel dan het aantrekken 

van een nieuwe jas. Ik moest mij heroriënteren in het leven en verschillende 

vanzelfsprekendheden, gewoontes en opvattingen heroverwegen en vervangen door 

eigen, bewuste keuzes. Keuzes, die ik tot mijn vijftigste nooit had durven maken, 

geen enkele. Ik reageerde alleen maar positief op wàt mij voorgelegd werd. Mijn 

Jodendom zonder religie hoorde bij die eerste bewuste keuzes. Ik las mij in in de 

Joodse wereld van cultuur en traditie, en probeerde daar op een eigen manier 

invulling aan te geven.  

En ik werd gastspreker. Dat was een zeer bewuste keuze, omdat ik een paar dingen 

heel goed wist: ten eerste dat ik een moralist ben, ten tweede dat ik een goed verteller 

ben en ten derde dat je, door je kwetsbaar op te stellen en uit je persoonlijke 

geschiedenis durft te vertellen,  kunt bereiken dat mensen niet alleen geïnteresseerd 

naar je luisteren, maar er ook iets van opsteken.  

 

Ik vertel u dit hier en nu omdat ik daarmee het losse eindje gevonden heb van het 

touwtje dat de Aktion Sühnezeichen Friedensdienst en mij verbindt.   

Jaarlijks mag ik op uitnodiging van Barbara Schöpping mijn verhaal vertellen aan de 

verse groep jonge  mensen die naar Nederland gekomen is om vrijwilligerswerk te 

doen. Ik vind dat fantastisch en kijk er ieder jaar naar uit. Wat ik vooral fantastisch 

vind is de kennismaking met deze jonge mensen en te horen waar zij zich in ons land 

voor gaan inzetten. Wat zij doen staat zo ver af van mijn mogelijkheden op die 

leeftijd. Ik was, ook rond mijn achttiende, twintigste nog, een kameleon onder alle 

omstandigheden, uit angst “weggestuurd”, buitengesloten te worden. Achteraf is mijn 

gedrag te duiden. Het leven van een kind dat zonder pedagogische, psychologische of 

zelfs psychiatrische begeleiding na een dergelijke geschiedenis en schok opgroeit, 

draait volledig om angst. Wat een bewondering heb ik voor de daadkracht en moed, 

de nieuwsgierigheid en interesse voor anderen, van zulke jonge mensen om na de 

middelbare school huis en haard te verlaten en in het buitenland vrijwilligerswerk te 

gaan doen vanuit een maatschappelijke en menselijke betrokkenheid, verbonden met 

de nu eenmaal gruwelijke geschiedenis van hun land. Dat is nog eens wat anders dan 

veel van de al dan niet gefortuneerde schoolverlaters doen, die voordat zij gaan 

studeren eerst maar eens een sabbatical nemen of een jaartje gaan werken en reizen, 

uitsluitend om iets van de wereld te zien! Waar ik op zich natuurlijk ook niets tegen 

heb. 

 

In de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging heb ik 

gevoelsmatig altijd een hekel gehad aan het woord vergeving. Ik kom als gastspreker 



al jaren in Duitsland en mij is natuurlijk vaak gevraagd of ik niet een hekel heb aan 

Duitsers en Duitsland. Op mijn antwoord dat ik deze generatie niet verantwoordelijk 

houd voor wat hun grootouders hebben gedaan en dat ik sowieso probeer nooit een 

oordeel over iemand te hebben voordat ik hem of haar heb leren kennen, volgt vaak 

de vraag of ik “hen” de moord op mijn familie heb kunnen vergeven. Moet ik 

uitleggen dat dat onmogelijk is, omdat ik niet in de positie ben om wie dan ook iets te 

vergeven dat niet mijzelf is aangedaan? Tja, de gevolgschade, om het maar zo te 

noemen, die dat alles op mij heeft gehad is natuurlijk ook niet gering geweest, maar ik 

heb gemeend mijn leven niet door wrok en boosheid te  moeten laten verpesten, maar 

integendeel mijn overleven aan te wenden om er actief iets mee te doen ter 

voorkoming van herhaling van de geschiedenis. Een onmogelijke taak, juist in deze 

gevaarlijke tijd van weer toenemend racisme en antisemitisme, maar dat is geen reden 

om na te laten wat ik persoonlijk kan doen. Verzoening, het begrip dat in de naam van 

de ASF zo prominent aanwezig is, vind ik een betere leidraad om mee door het leven 

te gaan.  

 

Als voorbeeld van het feit dat nieuwe generaties niet het vijandbeeld van hun ouders 

hoeven te blijven volgen, leefde ik in een staat van actieve verzoening met mijn 

vriendin Inge Franken, die helaas in 2012 stierf. Jarenlang toonden wij samen in 

talloze klassen in en rond Berlijn onze vriendschap en vertelden onze wederzijdse 

geschiedenis: zij als kind van gelovige nazi-ouders, ik als overlevend Joods 

oorlogsweeskind. Vanzelfsprekend had ik haar daarvóór goed leren kennen en 

besloten dat ik niet jaloers hoefde te zijn op haar familiegeschiedenis noch op de 

manier waarop zij die had moeten verwerken. Deze vriendschap was een van de 

belangrijkste keuzes die ik in mijn nieuwe leven heb gemaakt. 

 

Het is de betrokkenheid van al die jonge ASF-ers, de actieve verzoening waarmee zij 

zich inzetten om andere mensen in andere landen op alle mogelijke manieren bij te 

staan en te ondersteunen, en die daardoor de wereld op hun eigen vierkante meter een 

beetje beter maken, die mijn grote bewondering heeft en die ons bindt. Ook al heb de 

leeftijd van hun grootouders. Of juist daarom! 
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