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Bronnen van Berg en Bos (50)
Het verdriet van Berg en Bos
Door Bart Meyer, wijkbewoner

die hieraan nog werd toegevoegd een 
voorstelling te schetsen van mensen en 
omstandigheden in een verleden tijd. Om 
met de dichter te spreken: Wij zoeken naar 
puzzelstukjes om die te verbinden tot een 
beeld met een verhaal. 
Een eerste aanwijzing vinden we in zijn 
gedicht dat op de lezer overkomt als een 
script. Een script is een samenstelling van 
zich herhalende transacties of relaties 
en vormt in feite de blauwdruk voor een 
levensloop. Het bevat de grote lijnen van 
wat de persoon in kwestie aan ervaringen 
zal overkomen. Een plan waarover niet 
door goden is beschikt, maar dat vroeg 
in het leven zijn oorsprong vindt. De 
veronderstelling dat de dichter hier een 
tragisch levensplan tekent wordt gesteund 
door het gebruik van woorden als ‘dood’ 
en ‘chaos’. Dit verwijst naar een abnormale 
toestand zoals voorkomt in een oorlog. De 
regels van het script zijn van ouders op kind 
doorgegeven. 
Doordat het destructieve elementen bevat, 
raakt de bezitter gedesoriënteerd. Het 
kind is op zoek naar zijn ouderlijk huis. 
Bij alles wat hij onderneemt zal hij steeds 
weer dezelfde moeilijkheden tegenkomen, 
omdat zijn draaiboek dat voorschrijft. In 
het voorbeeld van bovenstaand gedicht 
worden mensen die van elkaar houden 
door anderen ervan weerhouden bij elkaar 
te zijn om redenen van vooroordeel, ras of 
ideologie. Het noodlot wordt voorgesteld 
als een jong kind dat als een zoete vrucht 
schommelt in de voorjaarslucht. Hoe wreed 
en onverdraaglijk kan dit treffend beeld 

“Zij kwam een poos en zag met open oog 
de wereld aan. Toen is zij heengegaan. 
Wij wisten nooit wat haar het meest 
bewoog. Soms is het of een kind 
verdwaald is naar dit leven. Het gaat 
alsof het zich bezint en denkt: waar is 
mijn vroegere huis gebleven? Wie weet 
of ik het straks niet vind. Soms schijnt 
het bij zijn komst alreeds volgroeid. 
Gelijk een zoete vrucht beweegt het 
schommelend door de voorjaarslucht. 
De huid is warm, die een rijp bloed 
doorvloeit. Het sterft, zo weinig nog 
vermoeid? Maar ’t raadsel dat het in zich 
sloot was de nabije dood. Gevallen in de 
chaos als een vonk, heeft haar gestalte 
ons kort bekoord. Een vonk die weer 
verslonk. Nu tasten wij naar verf en 
woord en voeden onze herinnering met 
een gezicht of tekening.” 

Script 
Een aantal dichterlijke regels, gedrukt 
op vergeeld papier en gevonden bij een 
zolderopruiming van een woning in Berg 
en Bos. Niets bijzonders zou je denken. 
Dagelijks vinden mensen in hun huis 
dingen die ze jaren zijn kwijt geweest 
of waarvan ze het bestaan niet (meer) 
wisten. Toch is dit kleine document, ter 
herinnering aan een gebeurtenis, wel 
degelijk waardevol. Een gebeurtenis die niet 
op zichzelf staat en samenhang vertoont 
met overeenkomstige gevallen, maar die 
door het lot van een kind indruk maakt.                                                                                                                                           
Het is een uitdaging om aan de hand van 
deze bron en de mondelinge informatie 

zijn een contradictio in terminis. Het is niet 
anders dan dat het ons onbedwingbaar leidt 
naar nieuwe puzzelstukjes.

Huis en omgeving
Een puzzelstukje brengt ons naar de woning 
van een Joods gezin in hartje Berg en 
Bosch. De inhoud van de advertentie van 
20 juni 1941 in het Joodsche weekblad doet 
vermoeden dat de familie Binasch* hier op 
stand woonde. Tegelijkertijd klinkt er iets 
door van onrust en verandering. Zij hadden 
een advertentie geplaatst met de bedoeling 
een deel van hun woning te verhuren. Hoe 
zijn zij hier terecht gekomen? Hadden zij 
behoefte aan inkomsten of waren er andere 
redenen voor inwoning?     
Het gezin heeft van maart 1941 tot oktober 
1942 gewoond aan de Wildernislaan 8. 
Vóór die tijd verbleven zij in Den Haag. 
Hun kort verblijf in Berg en Bosch verliep 
voor de buurt nogal onopvallend daar de 
woning via een lang pad was onttrokken 
aan de openbare weg. Na een aantal 
jaren in een drukke stad dachten zij hier 
rust en veiligheid te hebben gevonden. 
De ouders probeerden de kinderen een 
zo goed mogelijk leven te geven: één met ( vervolg op pagina 8

de gemeenschap en tegelijkertijd het 
gevoel iemand te zijn die anders is dan 
de anderen. De ruime woning en grote 
tuin moesten daaraan bijdragen. Ze 
vormden een natuurlijke barrière tegen een 
onbetrouwbare buitenwereld. 
Ondanks deze afgeschermde woonplek was 

de directe omgeving op de hoogte van de 
aanwezigheid van een Joods gezin. Bij zijn 
komst naar Apeldoorn stond Fritz Binasch 
ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Het adres met 
godsdienst stond genoteerd in de registers 
van de plaatselijke overheid. De resterende 
camouflage zat eigenlijk in het gegeven dat 
de meeste bewoners rondom Wildernislaan 
8 datzelfde woongemak zochten in hun 
villá s en bosschages, zoals naaste buren 
Oldenhof en Mulder en de achterburen aan 
de 1e Beukenlaan waar een man verbleef 

Wildernislaan 8
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die actief was in het verzet. Ondanks 
dat verkeerde het gezin ongewild in 
een uitzonderingpositie met verborgen 
fatalistisch scenario.

Gezin en werk
Het gezin Binasch bestond in 1941 uit vader 
Siegmund Fritz (38), moeder Lilli (35), zoon 
Herman Ernst (6) en dochter Roza Eva 
(3). In het volgende jaar vond uitbreiding 
plaats met de geboorte van een derde kind.                           
Fritz Binasch werd in 1902 geboren in de 
stad Posen (het Poolse Poznan), hoofdstad 
van de gelijknamige oostelijke provincie, 
in die tijd onderdeel van het Duitse Rijk. 
Aanvankelijk vormden de Joden een 
belangrijk deel van de Duitstaligen, maar 
hun aantal nam door emigratie, met name 
naar Berlijn en andere Duitse steden, sterk 
af. In Berlijn ontmoette hij zijn toekomstige 
vrouw Lilli Elden die daar in 1905 is geboren. 
Niet lang na hun huwelijk, besloten beiden 
naar Nederland te emigreren. In 1933 had 
Hitler de macht overgenomen in Duitsland 
en werd het leven voor Joden steeds 
moeilijker. Lilli was toen zwanger van hun 
eerste kind dat op 7 december 1934 in 
Den Haag werd geboren. Op 18 december 
van dat jaar waren zij ingeschreven in het 
gezinsregister van Den Haag.
Fritz was koopman en begon in de jaren 
dertig een bedrijf in Finse houtwaren 
en producten van houtveredeling. Het 
verkoopkantoor was gevestigd aan de Van 
Alkemadelaan 197. Hij onderhield contacten 
met diverse landen en leverde ook 
producten aan aannemers in Nederland. 
Zo raakte hij  bekend met Apeldoorn 
en de wijk Berg en Bosch. Deze Joodse 
emigrant ontwikkelde zich in korte tijd 
tot een bekende succesvolle ondernemer 
die de middelen verkreeg om een riant 

woonhuis te kopen. In het begin van de 
Duitse bezetting van Nederland wist zijn 
onderneming nog volop te profiteren van 
de internationale handel in verschillende 
houtsoorten. Het Duits militair gezag 
zocht aanvankelijk samenwerking 
met ondernemingen die zij voor de 
oorlogsindustrie kon gebruiken; zo had 
men behoefte aan hoogwaardig multiplex, 
het zgn. Finse vliegtuigtriplex, gemaakt 
van berkenhout. Fritz heeft hieraan hoop 
ontleend dat hij en zijn gezin in hun nieuwe 
vaderland betrekkelijk veilig waren. 
Een van de laatste grote transacties 
waarbij het bedrijf van Binasch betrokken 
was, betrof de levering van Fins hout aan 
Nederland en België ter waarde van drie 
miljoen Reichsmark. Eind 1940 werd het 
overgenomen door een zgn. Verwalter, een 
door de nazi’s aangewezen zaakwaarnemer. 
Alle transacties moesten vanaf dat moment 
door de Verwalter worden goedgekeurd. 
In diezelfde periode kwam de import 
van hout volledig stil te liggen, terwijl 
houtvorderingen door de bezetter vanaf 
het begin van de oorlog bij voortduring 
werden opgelegd. De uiteindelijke 
liquidatie van de joodse onderneming werd 
uitgevoerd door een organisatie met de 
naam Omnia Treuhand Gesellschaft. Het 
bracht Fritz Binasch en zijn gezin in een 
uiterst kwetsbare positie. Ze hebben nog 
overwogen om naar Zwitserland of Spanje 
uit te wijken. Met geld of op voorspraak 
bleek soms een uitweg mogelijk. De 
opgelegde beperkingen en toenemende 
willekeur jegens Joden evenwel deden hen 
daarvan afzien.
Vanaf 1941 gold een aanmeldingsplicht 
voor alle personen die volgens de Duitse 
verordening 6/41 van ‘geheel of gedeeltelijk 
Joodschen bloede’ waren. Na een eerste 
razzia in Amsterdam in februari dreigden 
spoedig daarna ook Joden in Den Haag te 

Zusje en broer, Roza Eva (1938 – 1943) en Herman 
Ernst (1934 – 1943)

worden opgepakt. Een belangrijke reden 
voor het gezin om naar Apeldoorn te 
verhuizen.
   

Vader, moeder en de kinderen zaten 
toen in hun uitgekozen buiten in Berg en 
Bosch. Ondertussen hadden zij gezelschap 
gekregen van een oudere Joodse 
vrouw, Jenny Kaiser-Fischer (69). Ook zij 
kwam oorspronkelijk uit Posen en was 
gehuwd met Oskar Kaiser, zakenpartner 
bij een groot bedrijf in Dortmund dat 
onder meer treinstellen vervaardigde. 
Bewoners rondom waren niet bij machte 
om daadwerkelijk hulp te bieden. Zij 
zouden het wel redden. Men zocht voor 
zichzelf de voordelen uit de dagelijkse 
ongemakken in oorlogsomstandigheden; 
daar was nog een keuzemogelijkheid. 
Het gezin Binasch was gestigmatiseerd. 
Fritz moest zich beschikbaar houden voor 
tewerkstelling; hij besloot mee te werken 
omdat beloofd was zijn gezin dan met rust 
te laten. Herman werd aangemeld voor de 
joodse lagere school in gebouw Beth-El in 
de 1e Koningsdwarsstraat 4 op Het Loo. 
Zijn onderwijzeres heette Rose Martha 
Wijler; tijdens de zomervakantie van 1942 
had het verzet een onderduikadres voor 
haar geregeld bij de familie Kievit aan 

de Boschweg 81. Lilli zorgde naar beste 
kunnen voor haar kinderen terwijl haar 
zwangerschap voorspoedig verliep. Lichtje 
in de duisternis.     

Kampen    
Duisternis door afwezigheid en gemis. Begin 
januari 1942 had Fritz bericht ontvangen 
via de Joodse Raad dat hij zich voor 
keuring moest melden bij een door de Raad 
aangegeven joodse keuringsarts.
Op 10 januari meldde hij zich op het 

( vervolg van pagina 7)

Centraal Station in Amsterdam vanwaar 
hij met andere ‘werklozen’ per trein naar 
een joods werkkamp in het noordoosten 
van Nederland werd vervoerd. De arbeid 
bestond uit grond omspitten, greppels 
graven en aardappels rooien. Het werk was 
zwaar en ze kregen niet genoeg te eten. Op 
2 oktober 1942 werden de werkkampen 
leeggehaald en de mannen naar kamp 
Westerbork gebracht. In de avond werden 
hun vrouwen en kinderen thuis opgehaald. 
Ook bij Wildernislaan 8 arriveerde 
Nederlandse politie. Toen bleek dat Lilli 
hoogzwanger was mocht zij voorlopig met 
de kinderen blijven. Het gebeurde tijdens 
joodse feest- en hoogtijdagen. De nazi’s 
hadden een voorkeur om juist dan hun 
acties uit te voeren. Op 4 oktober, Simchat 
Thora (Vreugde der Wet-feest) werd dochter 
en zusje Claire Ruth geboren. 
                                                    



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 1  m a a r t  2 0 1 9 9

Moeder Lilli met v.l.n.r. Herman, Claire en Roza

Doordat Lilli en kinderen op een later 
tijdstip in Westerbork waren had het 
gezin Binasch een uitgestelde deportatie 
naar Polen. Met in totaal 1446 mensen, 
opeengepakt in goederenwagons, 
vertrokken zij op dinsdag 11 mei 1943 
naar vernietigingskamp Sobibor waar de 
trein op 14 mei aankwam. Nog diezelfde 
dag zijn Fritz, Lilli, Herman, Roza en Claire 
daar vergast. Jenny Kaiser had kans gezien 
met hulp tijdig van adres te veranderen, 
maar werd na publicatie van een bericht 
tot opsporing gearresteerd en stierf op 19 
november 1943 in kamp Auschwitz. 

Gedenksteentjes
Het bleek niet mogelijk om deze mensen 
tijdens hun leven te bevrijden van de 
destructieve werking van hun script. Eerst 
ruim vijfenzeventig jaar later wordt daartoe 
door nabestaanden en overige betrokkenen 
alsnog een poging in het werk gesteld. Op 
vijf gedenk- of struikelstenen komen hun 
namen met geboorte- en overlijdensdata. 
Ofschoon niet alle puzzelstukjes zijn 
gevonden zullen ze in herinnering blijven en 

volgens joodse traditie voortleven of zoals 
de dichter het nu verbeeldt:
Zwaar glijdt de steen in haar handen die 
smeden aaneen verbroken banden. Willen 
verwarmen het kind met naam. Beentjes 
en armen, ze kan nog niet staan. Een 
moeder draagt urenlang onversaagd in 
gedachtegang, zwijgt en praat van toen en 
nu. Vrees op ’t gelaat, voor woorden te cru. 
Uit handen van haar hoeder ritueel in een 
graf tussen vader en moeder. Dit leven is niet 
af! Een laatste hand niet zonder wenen veegt 
een restje zand, legt wat kiezelstenen. 
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Met dank aan de familie Walter 

*Binnen de huidige Joodse gemeenschap 
in Nederland is de naam Binasch niet erg 
bekend. Zowel Tom Fürstenberg, voorzanger 
van een Joodse gemeenschap als de 
rabbijnen Binyomin Jacobs en Awraham 
Soetendorp fronsten hun wenkbrauwen bij 
het horen van die naam.


