
Beste Marti,

Na enig overpeinzen durf ik het aan 
jou een brief te sturen. Ik doe dat 
omdat ik geen andere manier weet 
om met je in contact te komen. 
Bovendien kan datgene wat ik je wil 
vertellen en vragen alleen door mid-
del van papier worden overgebracht. 
Deze vorm van communicatie is voor 
jou meer vertrouwd dan voor mij; jij 
en je zusje moeten er noodgedwon-
gen veel gebruik van maken in het 
contact met jullie ouders, daarbij 
geholpen door koeriers die met gevaar 
voor jullie en eigen leven een afstand 
van enkele kilometers overbruggen. 
Maar deze Ware Vaderlanders hebben 
dat er voor over om voor jullie vieren 
hoop te behouden, angst te beper-
ken en vragen te beantwoorden; veel 
vragen voor weinig antwoorden. Een 
onmogelijke taak in zo’n moeilijke 
tijd. Toch zeggen zij niet anders te 
kunnen. Waardoor heeft men het zo 
ver laten komen?

Marti,  jij zult je afvragen hoe ik van 
je bestaan weet, want eigenlijk mag 
ik je niet kennen, wordt je  bestaans-
recht ontkend. Alleen omdat je ge-

boren bent als joodse. Al geruime tijd 
woon je niet meer aan de Frisolaan 
13 te midden van een gewoon ge-
zin.  De commissaris van politie te 
Apeldoorn verzoekt jouw opsporing, 
aanhouding en voorgeleiding onder 
vermelding van je officiële naam: 
Martha Rose Wijler. Hij verdenkt jou 
ervan van woonplaats te zijn ver-
anderd zonder de daartoe vereiste 
vergunning te hebben verkregen. 
Met deze omschrijving worden joden 
aangeduid die zijn ondergedoken. 
Wij hebben het kunnen lezen op de 
aanplakbiljetten en in het Algemeen 
Politieblad, nummer 36 van 10 sep-
tember 1942, 1029, bericht 1914. Je 
moet ervan uitgaan dat hij het niet bij 
deze ene pennestreek zal laten. Kan 
hij dan onbeperkt zijn gang gaan?                                                                                                                                            

Terugkomend op wat ik eigenlijk wilde 
zeggen: ik heb je beter leren kennen 
door een herinnering van jouw oud-
lerares van de kweekschool, juffrouw 
Schreijner, uit 1946. Zij noemt jou 
Marti.

In haar stelde je kennelijk een groot 
vertrouwen. Zij zag jou genieten van 
de muzieklessen. Het meest hield je 

van Mozart die je op de piano zo met 
gevoel kon spelen. De kinderen wilde 
je de vreugde van het zingen bijbren-
gen en hen muzikaal ontwikkelen. 
Dat lukte je ook. En als je dan weer 
eens geheel aan je zelf kon denken 
bezocht je graag een tentoonstel-
ling van schilderijen of een concert 
in de stad; dat intens beleven was 
voor jou de heerlijkste ontspanning.                                                                                                           
Juffrouw Schreijner heeft jou goed 
geobserveerd, zoals een ervaren op-
leider betaamt. Zij vond jouw kwali-
teiten meer aanwezig op kunstzinnig 
gebied. Niet al-
leen in de klas en 
bij examens, ook 
op je kamer zag 
ze daarvan be-
wijzen, ondertus-
sen iets van haar 
karakterschets 
onthullend:

“….. een teer twijgje eerste lente-
groen in een fijn vaasje. Haar enkele 
pulletjes van pottenbakker Andree 
en een van Lanooy waren een rijk-
dom voor haar. Met een lithografie: 
een takje appelbloesem kreeg ik dit 
dierbaar bezit van haar in de bezet-
tingstijd te bewaren, in de hoop, dat 
ze ééns, later, in eigen huis er weer 
van zou mogen genieten”.

Ze kende ook jouw angsten en onze-
kerheden en hoe je die in momenten 
van spanning kon uiten: ‘Ze zien het 
aan mij toch dadelijk’. Hoe kan een 
mens dat in die omstandigheden vol 
houden?

In de eindexamenklas 1939 had je het 
niet gemakkelijk. Maar je slaagde! 
Jij met je gemis aan zelfvertrouwen 
was er dolgelukkig mee en tegelijk 
toch ook al weer bezorgd: zal ik dit 
getuigschrift ooit in school kun-
nen gebruiken? Is dat de mens die 
onder de omstandigheden wikt en 
weegt, geslingerd tussen wanhoop 
en hoop, tussen ongeloof en ge-
loof? Een grote ambitie ontnomen.                                                               
Toegang tot de school werd je ont-
zegd. Je zult ook geschokt zijn 
vanwege het feit dat je vader op 
22 november 1940 ontslagen is als 
docent Frans aan de Koninklijke 
H.B.S. en het gymnasium alhier.                                                                                                                                          
Per 22 december 1941 volgde dan 
eindelijk een aanstelling als tijde-
lijk onderwijzeres aan de aparte 
Joodse school, gehuisvest aan de 
1e Koningsdwarsstraat in gebouw 
Beth-El dat beschikbaar was gesteld 
door de Hervormde Gemeente van 
Apeldoorn. Een nieuwe baan. Flink 
aanpakken was het, maar je kon tot 
aan de zomervakantie voor de kinde-
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ren veel betekenen.
                                                                                                 
In een samenleving waar de willekeur 
jegens een bepaalde bevolkingsgroep 
het monopolie van de macht bezit, is 
haar uitwerking verlammend.  Je had 
als individu en als gezin geen andere 
keus dan onder te duiken; dat heeft 
niets met wijsheid te maken, want 
daarvoor ontbreekt gewoon de tijd. 
Je wordt gedwongen instinctmatig 
te handelen. Dat is geen verdienste, 
maar het gevolg van de verdergaande 
maatregelen van de bezetter om 
mensen af te zonderen, te ontmen-
selijken. Misschien is dat proces al ver 
voor de oorlog begonnen, in de tijd 
dat Carry van Bruggen de wederwaar-
digheden van ‘Het Joodje’ beschreef. 
Dat boek heb je ongetwijfeld gelezen 
en besproken met je vriendinnen 
Erna en  Willy. Jij en je zusje werden 
door de verzorgers op tijd onderge-
bracht bij de familie Kievit, vader, 
moeder en dochter, aan de Boschweg 
81, een huis verscholen tussen het 
groen.  Moedige mensen die ook een 
tol betalen. Zeer weinigen durven dit 
aan. Bij arrestatie wordt alles ver-
beurd verklaard en de bewoners  gaan 
naar een concentratiekamp. Biedt de 
schuilplaats in Berg en Bos nieuwe 
hoop? 

Vogelvrij. Beroofd van al je talenten. 
In tegenstelling tot zo vele anderen 
mag je het leven nog behouden. Daar 
omheen een aantal buurtbewoners 
die zich niet actief verzetten, maar 
een andere kant opkijken. Het verzet 
dat zonder deze mensen zijn werk 
niet kan doen, strijdt niet alleen 
tegen de vreemde onderdrukker, maar 
ook tegen een eigen 
publieke opinie.                                                   

Koningin Wilhelmina 
spreekt in een radio-
rede als haar wens 
uit dat het eerbe-
toon aan de echte 
verzetshelden en 
martelaren ook na 
de bevrijding door 
volgende generaties 
in stand zal wor-
den gehouden. Een 
ieder is met naam 
en daden gekend.                                                                                                        
Er moeten daar 
mannen en vrouwen 
wonen, die vermoe-
den dat er onder-
duikers zitten. Ze 
kunnen zien dat er 
voedsel en drinken 
wordt aangevoerd, 
dat er ergens groen-

tekisten zijn neergezet. Dan hoeft er 
maar eentje te zijn die de hele boel 
verraadt, vaak voor een geldelijke 
beloning. Dat gevaar is altijd en overal 
aanwezig, zeker nu Generalkommissar 
Fritz Schmidt op geraffineerde wijze 
probeert de openbare mening van de 
Nederlanders in antisemitische zin 
te beënvloeden. Is die man of vrouw 

daar ontvankelijk voor?

De Apeldoornse Engelandvaarder en 
geheim agent Arie Kooyman, alias 
‘Lijsterbes’ noteerde in 1943 in zijn 
dagboek dat veel Nederlanders in 
Londen een hekel hadden aan Joden 
en de schrijver Anne de Vries vroeg 
zich in een artikel uit 1946 af waarom 

Het onderduikadres aan de Boschweg van de zusjes Wijler, augustus 1942 tot januari 1943

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



( vervolg van pagina 9 )

de Joden zo vervolgd zijn. Hij beant-
woordde die vraag met: “Wij moesten 
de Joden niet”.

Marti, hoe kan een liefhebber van 
zang en muziek haar dagen doorbren-
gen in doodse stilte en ingetogen-
heid? Hoe kan een onderwijzeres die 
haar kinderen het beste wil brengen 
dit gemis verdragen? Hoe kunnen 
twee zussen zo gescheiden leven van 
hun ouders, zonder de verbondenheid 
van het gezin?
In Nederland verkeren nog 28.000 
lotgenoten in overeenkomstige 
omstandigheden; 16.000 van hen 
zullen het overleven. Kan het 
goede in de mens nog overwinnen?                                                                                                                                      
                     
Johan Meijer, commissaris van poli-
tie te Apeldoorn, zal in opdracht van 
de Höhere SS- und Polizeiführer in 
het bezette Nederland, Hanns Albin 
Rauter, de entjudung van Apeldoorn 
fanatiek ter hand nemen. Daartoe 
formeert hij een speciale arresta-
tie eenheid (‘Jodengroep’), in de 
loop der tijd bestaande uit politie-
agenten, NSB’ers en SS’ers. Joden 
die uit de onderduik zijn gehaald 
worden gemerkt met de letter S.                                                                                                                                               
Door haar gedrevenheid en suc-
ces werkt de Apeldoornse politie 
ogenschijnlijk als een autonoom 

opererende organisatie. Zij neemt  
initiatieven om onderdrukkend te 
handelen. Effectieve tegenwer-
king of obstructie binnen het korps 
is nauwelijks aanwezig, laat staan 
sabotage. De Duitsers kunnen niet 
anders dan tevreden toekijken. In 
1943 is het werk nagenoeg voltooid.                                                          
Marti, hoe gaat het dan met jou 
en Rose en de familie Kievit in de 
villa aan de Boschweg, waar de 
winterkou het meeste groen van 
de beschutting heeft verwijderd?                                                                                     
Dank voor je aandacht. Hier moet ik 
eindigen.

Mijn laatste vraag: 
Wie!?...……………………
In januari 1943 ontving juffrouw 
Schreijner via een tussenpersoon een 
briefje van Marti Wijler.

Bij haar vertrek naar Westerbork, 
onder begeleiding van de marechaus-
see, had ze nog kans gezien een 
bericht op te schrijven en af te geven. 
Ze was verraden en tegelijk met 
haar zusje door de Duitsers van hun 
onderduikadres weggevoerd naar het 
doorgangskamp. Hier ontving ze nog 
een brief terug; het pakje dat twee 
dagen later volgde bereikte haar niet 
meer: Martha Rose was op 18 januari 
1943 al doorgezonden naar Polen. Zij 

en haar zusje stierven op 21 januari in 
Auschwitz, 23 en 20 jaar oud.                                
Toen de ouders hoorden wat er met 
hun dochters was gebeurd, wilden 
zij niet verder leven. Jacob Samuel 
Wijler (59) en zijn vrouw Elisabeth 
(55) verlieten op een stil moment hun 
onderduikadres in Epe en verdronken 
zich in het kanaal.  
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