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B E S PR EK I N G
— D O O R T H E O VA N P R A AG
Roger van Boxtel is er enige correspondentie

DE EENZ A ME S TRI JD VA N EEN
HOLOC AUS TOV ERL E V ENDE
HET GEVECHT MET DE NEDERL ANDSE SPOORWEGEN

de commissie ‘individuele tegemoetkoming

Het is bewonderenswaardig hoe Muller erin

totdat hij op een brief aan hem antwoord

slachtoffers wo ii- transporten ns’. Deze

geslaagd is deze schijnbaar ongelijke strijd

krijgt van de afdeling Klantenservice. Alsof

commissie onder leiding van Job Cohen

te voeren en te proberen toch snel tot een

hij een telefoon of laptop in de trein heeft

kwam met een duidelijk advies, ook betref-

resultaat te komen. Uiteraard zegt hij: ‘Het

laten liggen.

fende de uitvoering van de betalingen. Alle

verdriet blijft.‘

Dan breekt het moment aan dat Muller

de Tweede Wereldoorlog op bevel van de be-

nog levende Joden, Roma en Sinti die tijdens
Wie zijn opdracht op de eerste pagina leest,

een keiharde brief naar de ns schrijft met

zetter per spoor zijn vervoerd naar Wester-

krijgt tranen in zijn ogen: ‘Lieve mama en

hulp van advocaat Liesbeth Zegveld. Ook

bork etc. en daarna buiten de landsgrenzen

papa. We hebben het voor jullie gedaan!’

met het doel hen als bevolkingsgroep uit te

Salo Muller kijkt naar voormalig president-

ontvangt hij financiële steun van velen
Je zit als lezer van dit aangrijpend ooggetuigenverslag bij Salo Muller in z’n woonka-

vorm van sein- en wisselwachters, bevoor-

onder wie uitgever Gerton van Boom. Steun

mer en hij vertelt je wat hij denkt. Hij leest de brieven voor die hij naar de Nederlandse

raders van de locomotieven en natuurlijk

van allerlei mensen met goede bedoelingen

Spoorwegen stuurt en weer van hen krijgt. En je bent soms zijn therapeut aan wie hij

de machinisten. De ns zette in de oorlog

die bijdragen zonder dat men zijn zaak wil

zijn diepste gedachten en angsten en woede verwoordt.

gedurende 2,5 jaar in totaal 112 lange treinen

overnemen of anderszins beïnvloeden. De

in met veewagens waarin al die mannen en

ns heeft actief meegewerkt aan de deporta-

Salo Muller is bekend als fysiotherapeut van

over de buitengewoon slechte rol van de

vrouwen en kinderen opgepropt werden

ties van meer dan honderdduizend Joden en

Ajax, en ook als schrijver van boeken met

Franse spoorwegen in de Tweede Wereld-

vervoerd onder onmenselijke omstandighe-

honderden Roma en Sinti. De ns wist of kon

een fysio-achtergrond en autobiografische

oorlog en hoe zij het boetekleed hebben

den, zonder eten, zonder water, zonder wc’s,

weten sinds medio 1942 dat al deze mensen

boeken zoals Tot vanavond en lief zijn hoor.

aangetrokken en de nabestaanden en het

dagen en nachten tot het eindstation waar

werden vergast of op een andere gruwe-

Ook is hij gastspreker op heel veel scholen

geringe aantal overlevenden een bedrag

de meesten werden vermoord. De ns had

lijke manier vermoord. Na aanvankelijke

over de Tweede Wereldoorlog. Daar vertelt

hadden gegeven. Dat raakt hem zeer omdat

zelfs met de nazi’s over een tarief onderhan-

antwoorden met de bekende uitleg over de

hij leerlingen dat hij als klein jongetje van

hij zich al heel lang ongelooflijk kwaad kan

deld. En de Joden moesten zelf hun kaartje

ondersteuning van de ns van gedenktekens

vijf jaar moest onderduiken en hoe hij zijn

maken over hoe de ns in Nederland met de

betalen. Geen retour.

en collectieve activiteiten volgt een laatste

hele leven zijn ouders Lena Blitz en Louis

Joodse slachtoffers is omgesprongen. De ns

Muller ontzettend heeft gemist. Zij zijn

heeft 107.000 onschuldige Joden – Joodse

Nadat hij deze krant leest, overlegt Salo

waarin duidelijk wordt gemaakt dat men

brief van Salo Muller met advocaat Zegveld

opgepakt en door de ns weggevoerd en in

Nederlanders! – weggevoerd vanaf januari

Muller met enkele anderen onder wie een

snel om de tafel wil zitten voor een goede

Auschwitz vermoord.

1942 tot september 1944.

jurist wat te doen en hij stuurt samen met

uitslag of anders naar de rechtbank zal

Wie waren verant-

zijn vrouw de eerste brief naar de ns in

gaan. Snelheid is geboden want de weinige

woordelijk? Velen.

maart 2016. Snel krijgt hij een antwoord

teruggekeerden of kinderen van vermoorde
slachtoffers zijn zelf al zeer oud.

De nazi’s voorop

waarin wordt uitgelegd dat de ns zoveel

natuurlijk maar ook

heeft gedaan om de zwarte bladzijde uit hun

de Burgerlijke Stand

geschiedenis op een nette manier te com-

Als de ‘onderhandelingen’ uiteindelijk

waar ze keurig alle

penseren door ondersteuning van projecten,

positief aflopen, zegt Salo Muller dat hij ak-

Joden op kaarten

het plaatsen van monumenten, meewerken

koord gaat omdat geld niet de belangrijkste

roeien, krijgen een tegemoetkoming. Dat

directeur van de Nederlandse Spoorwegen Roger

hadden vermeld

aan gedenkstenen en dergelijke. Muller

drijfveer was. ‘Excuus en een kleine pleister

geldt in mindere mate voor hun partner als

van Boxtel (detail omslag uitgave Verbum).

met hun adres, met

antwoordt dat hij van al die activiteiten niet

op de wond, daar ging het mij om.’

zij zijn overleden of in nog beperktere mate

Foto links – Transport van Joden vanuit

wie ze woonden. De

onder de indruk raakt omdat het leven van

Toen dit bekend werd, ontving Muller

voor hun kinderen.

Amsterdam naar kamp Westerbork. Beeldbank

Nederlandse ambte-

hem en zijn vrouw onbeschrijfelijk is aange-

ongelooflijk veel felicitaties, honderden

naren die overal een

tast door wat er mede dankzij het handelen

mails, brieven en apps. Er werden in zijn

Het is voor Salo Muller een schrale troost

wo2-niod

grote J op de kaarten

van de ns met hun ouders is gebeurd.

naam bomen geplant in Israël. Hij ontving

als hij denkt aan al die 20.000 onschuldige

salo muller Het gevecht met de

Dit boek is het heftige verhaal van de afgelo-

hadden gezet. Natuurlijk de politieagenten

Muller wordt steeds bozer en de toon van de

bloemen en planten. Naast de Nederlandse

kinderen en de 84.000 eveneens onschuldige

Nederlandse Spoorwegen - De eenzame strijd

pen drie jaar van een man op leeftijd die zich,

die mensen vaak ’s nachts oppakten en naar

ns-brieven irriteert hem in hoge mate. Hij

pers kwamen er veel journalisten, ook uit

mannen en vrouwen onder wie zijn vader en

van een Holocaust-overlevende, uitg. Verbum

ondanks allerlei kwalen, in het gevecht met

de Hollandsche Schouwburg brachten in

stuurt brieven, die met enige vertraging

het buitenland hem interviewen.

moeder die zomaar als vee zijn weggevoerd

2020, 150 bladzijden, € 19,50. e-book € 7,95,

de ns als een pitbull vastbijt en niet loslaat.

Amsterdam, én de verraders, en altijd weer

worden beantwoord zonder enig begrip voor

Het duurde daarna nog eens zes maanden(!)

en nooit zijn teruggekomen.

isbn 9789493028319

Halverwege 2015 leest Muller in een krant

de medewerking van ns-personeel, in de

zijn vragen. Zelfs met president-directeur

voordat eindelijk het rapport uitkwam van

