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De brieven die Philip Mechanicus vanuit kamp Westerbork stuurde 
zijn getranscribeerd. Duidelijke verschrijvingen van Philip Mechanicus 

zijn verbeterd en de spelling is aangepast aan de voorkeursspelling. 
De brieven aan Annie en Ruth zijn eerder uitgegeven onder de titel 

‘Ik woon, zoals je weet, drie hoog’. Brieven uit Westerbork (Balans: 
Amsterdam, 1987).
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INLEIDING

Koert  Broersma

‘Eigenlijk leef ik uit een bron, die ik niet ken, maar die mij 
blijvende kracht geeft.’

Philip Mechanicus, in een brief aan Jo Heinsius van  
19 augustus 1943

Philip Mechanicus (Amsterdam 1889 - Auschwitz-Birkenau 1944) 
was vóór 1940 een vooraanstaand en veelgelezen journalist van 
de Amsterdamse krant het Algemeen Handelsblad. Hij leverde zijn 
grootste journalistieke prestatie echter in de oorlogsjaren, tijdens zijn 
anderhalf jarig verblijf in kamp Westerbork. Hier schreef hij tussen 
28 mei 1943 en 28 februari 1944 onder zware omstandigheden en 
met journalistieke precisie het dagboek In Depot, een van de meest 
indrukwekkende egodocumenten uit de Tweede Wereldoorlog.
‘Ik heb het gevoel alsof ik als officieel reporter een schipbreuk ver-
sla,’ omschreef hij zelf zijn gedwongen internering in dit voorpor-
taal van de hel.
Op aanraden van onder meer Loe de Jong en Jacques Presser werd 
het dagboek van Philip Mechanicus in 1964 gepubliceerd. Het boek 
kreeg veel publiciteit en werd uitgebreid in de media gerecenseerd. 
De kritieken waren, vrijwel zonder uitzondering, zeer lovend. In 
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Depot werd ‘een der meest volledige, persoonlijke documenten 
over het kampleven in de oorlog’ genoemd. Het dagboek is sinds 
1964 in de boekhandel verkrijgbaar en is inmiddels vertaald in het 
Engels, Duits en Frans.
Mechanicus’ leven weerspiegelt de bewogen geschiedenis van zijn 
tijd. Hij was afkomstig uit de arme Jodenbuurt van Amsterdam. 
Aangeraakt door de sociaaldemocratie, waar hij als onafhankelij-
ke geest al snel weer van vervreemde, ontwikkelde hij zich door 
zelfstudie tot journalist. Via het socialistische dagblad Het Volk en 
twee bladen in Nederlands-Indië kwam hij in 1920 bij het Algemeen 
Handelsblad terecht. Hij was een pionier in het verslaan van de 
ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en in Palestina, waarover hij 
veelgelezen verhalen schreef voor zijn krant. Deze artikelen werden 
gebundeld in twee boeken: Van sikkel en hamer (1932) en Een volk 
bouwt zijn huis (1933).
Mechanicus trouwde - en scheidde - twee keer. Uit zijn eerste hu-
welijk met Esther Wessel had hij twee vol-Joodse dochters: Rita 
en Julia. In april 1925 trouwde hij met Annie Jonkman. Dit hu-
welijk bracht een derde dochter voort: Ruth. Mechanicus was een 
vrouwenliefhebber en had talrijke - ook buitenechtelijke - relaties.
Op 1 september 1936 werd hij benoemd tot chef van de redactie 
Buitenland van het Algemeen Handelsblad. Naast het leiding geven 
aan zijn redacteuren, was zijn belangrijkste taak vanaf dat moment 
het schrijven van de buitenlandse politieke dagoverzichten. In totaal 
zou hij er zo’n duizend produceren, die als gezaghebbend werden 
beschouwd, ook in politiek Den Haag. Als verslaggever maakte 
hij de opkomst van nazi-Duitsland van zeer nabij mee en in zijn 
artikelen waarschuwde hij voor het antisemitisme en de uitroei-
ingsdrang van Adolf Hitler.
Zo noteerde hij in 1938: ‘De Duitse nationaalsocialisten hebben 
het voorzien op de totale vernietiging van de Joden.’ En een jaar 
later voorspelde hij: ‘Hitler is een politiek-psychologisch fenomeen, 
dat, uit oogpunt van politieke tactiek, het nageslacht hoogstwaar-
schijnlijk nog lang zal bezighouden.’
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Deze scherpe analyses van het opkomende nazisme gaven een wrange 
dimensie aan zijn eigen lot. Na de Duitse inval eindigde Mechanicus’ 
directe betrokkenheid bij het Algemeen Handelsblad, waar zijn positie 
als Joodse, leidinggevende anti-Duitse redacteur onhoudbaar was. 
Hij weigerde zich te laten registreren bij het door de Duitse bezet-
ters geïnitieerde Verbond van Nederlandsche Journalisten. Hierdoor 
kon en mocht hij niet meer als journalist functioneren. In eerste 
instantie hield hij zich - onder schuilnaam of anoniem - nog een 
jaar bezig met het schrijven van enkele ‘onschuldige’ rubrieken in 
zijn krant, zoals een serie Dierenportretten uit Artis en een reeks over 
bekende Amsterdamse gebouwen en plekken, Onder de Keizerskroon.
Het Algemeen Handelsblad nam zeker geen actieve, pro-Duitse hou-
ding aan en probeerde haar Joodse journalisten zo lang mogelijk 
aan het werk te houden en financieel te ondersteunen. Lang hield 
dit streven echter geen stand.
Op 15 juli 1941 werden alle Joodse journalisten onder dwang van de 
Duitsers bij het Handelsblad ontslagen, inclusief Philip Mechanicus.
Daarop volgde een periode van spanning en onzekerheid. Mechani-
cus onderschatte in eerste instantie de ernst van alle anti-Joodse 
beperkingen en de gevolgen daarvan voor de Joodse gemeenschap. 
Hij kwam echter al gauw tot inkeer en maakte zich grote zorgen 
over het welzijn van zijn familie en over zijn toenmalige vriendin, de 
concertpianiste Olga Moskowsky-Elias, met wie hij al enkele jaren 
samenwoonde. Mechanicus had moeite om zich in vaste relaties te 
binden, maar in zijn vriendschappen en familieverhoudingen was 
hij juist zeer trouw. Voor zijn dochters Rita en Julia ‘organiseerde’ 
hij een onderduikadres in de apotheek van zijn Nijmeegse kennis 
Jo Heinsius. De meisjes zouden hier vanaf het najaar van 1942 
bijna drie jaar verblijven. Ook regelde hij valse papieren voor de 
kinderen van zijn broers.
Over zijn eigen lot was Mechanicus minder bezorgd. Hij nam be-
wust risico’s en weigerde zich neer te leggen bij de steeds strenger 
wordende maatregelen. Toen een bevriende relatie hem min of 
meer smeekte om onder te duiken, was zijn reactie: ‘Waarom zou 
ik onderduiken, ik ben niet fout, zij zijn fout.’
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Die roekeloze houding werd hem uiteindelijk fataal. Op donder-
dag 24 september 1942 ging Mechanicus op bezoek bij vrienden 
aan de Stadhouderskade. Hij droeg geen Jodenster. Toen hij na af-
loop met de tram naar huis wilde - hetgeen voor Joden verboden 
was - werd hij in de Van Woustraat door twee NSB’ers verraden en 
door een Nederlandse politieagent gearresteerd. Na enkele weken 
celstraf in het huis van bewaring aan de Amstelveenseweg, werd 
hij op 23 oktober naar kamp Amersfoort gebracht. In dit beruchte 
Polizeiliches Durchgangslager werd Mechanicus zwaar mishandeld. 
Met name zijn handen moesten het ontgelden. Door kampbeulen 
werden onder meer zijn middenhandsbeentjes verbrijzeld, om er-
voor te zorgen dat hij voorlopig niet meer kon schrijven.
In deplorabele toestand - hij woog nog amper 40 kilo - werd Philip 
Mechanicus op zaterdag 7 november 1942 naar Judendurchgangslager 
Westerbork gebracht. Vanwege zijn slechte gezondheid kwam hij in 
het kampziekenhuis terecht, waar hij zou verblijven tot juli 1943. 
Niet alleen had hij deze tijd nodig om te herstellen, maar zo lang 
hij in het ziekenhuis lag, liep hij geen gevaar om op transport te 
gaan. Mechanicus werd door bevriende relaties, zoals de zieken-
huisartsen, beschermd. Zij zorgden er mede voor dat de ‘S’ (van 
Strafgeval) uit zijn papieren werd verwijderd en dat hij voldoende 
tijd kreeg om weer op krachten te komen.
In het ziekenhuis ontstond bij Mechanicus het idee om zijn be-
levenissen en ervaringen op schrift vast te leggen. Later schreef 
hij hierover aan Jo Heinsius: ‘Ikzelf heb tijdens mijn ziekbed mij 
nuttig beziggehouden. Van lezen is niet veel gekomen, daarvoor 
had ik niet de ware lust. Maar wel heb ik een reeks verhaaltjes ge-
schreven, die ik allang in mijn brein had en die er toch eindelijk 
eens uit moesten. Dat heeft mij in staat gesteld mijn gedachten 
behoorlijk te concentreren en mij over veel geestelijke narigheid 
heen te helpen.’
Zijn drang om te produceren nam geleidelijk aan toe en vanaf 
omstreeks het voorjaar van 1943 schreef hij vrijwel dagelijks op 
wat hij zag en hoorde. Mechanicus gaf zelf zijn dagboek de titel In 
Depot mee. Hij vergeleek de in Westerbork ondergebrachte Joden 
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met ‘goederen, die tijdelijk in depot opgeslagen zijn, in afwachting 
van hun transport naar elders.’
Zijn aantekeningen maakte hij in schriftjes, die uit de kampschool 
afkomstig waren. Het bundeltje bewaard gebleven dagboekcahiers 
bestaat uit 13 schriften, die een periode van exact negen maanden 
bestrijken. Zijn dagboekschriftjes werden behoedzaam het kamp 
uit gesmokkeld en naar Amsterdam gebracht, waar ex-echtgenote 
Annie Jonkman ze veilig bewaarde.
Mechanicus nummerde behalve de schriften, ook iedere door hem 
beschreven pagina. Op het allereerste, zeer lastig te ontcijferen, vel 
krabbelde hij In Depot III, alsmede het paginanummer 49. Hieruit 
kan worden opgemaakt dat er twee eerdere schriften zijn geweest, 
die uit 48 beschreven bladzijden hebben bestaan. Het is uiter-
mate spijtig dat deze schriften I en II niet bewaard zijn gebleven. 
Hierdoor ontbreken zijn eerste geschreven dagboekindrukken van 
kamp Westerbork.
Dat maakt juist de brieven die hij in Westerbork schreef zo bij-
zonder. Want Mechanicus’ dagboek is niet het enige van zijn hand 
dat bewaard is gebleven. Uit onder meer zijn eerste Westerbork-
maanden dateren enkele tientallen brieven aan familieleden. Begint 
zijn dagboek pas op 28 mei 1943, zijn eerste brief is van 26 no-
vember 1942, negentien dagen na aankomst in Westerbork. Deze 
vroeg geschreven brieven geven in ieder geval enige houvast bij het 
vaststellen van de gebeurtenissen gedurende zijn beginperiode in 
het kamp. Ze zijn persoonlijker van aard en ook ‘losser’ geschreven 
dan zijn journalistiek getinte dagboeknotities.
De 25 brieven aan Annie Jonkman en zijn dochter Ruth werden 
in 1987 in boekvorm ‘Ik woon, zoals je weet, drie hoog’ uitgegeven. 
Mechanicus stuurde uit Westerbork ook een vijftiental brieven aan 
Jo Heinsius en zijn ondergedoken dochters Rita en Julia (Juul). Deze 
brieven bleven tot dusverre ongepubliceerd, hoewel ik er in mijn 
biografie over Mechanicus veelvuldig gebruik van heb gemaakt.
De eerste brief aan dochter Ruth en haar moeder Annie Jonkman 
in Amsterdam, is van 13 december 1942. Op 26 november en 10 
december schreef hij echter al twee brieven naar Nijmegen. Met 
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name die van 26 november is interessant, omdat het de eerste woor-
den waren die Mechanicus vanuit het kampziekenhuis schreef. In 
deze brief bedankte hij Jo Heinsius voor de pakketjes die hij had 
ontvangen en die ‘in deze woestijn een oase’ waren. Voorts noteerde 
hij: ‘Lieve Jo, een paar woordjes van mijn ziekbed. Mijn rechter-
hand is nog altijd niet hersteld, maar het schrijven gaat vrij wel. 
Tot veel schrijven ben ik niet bij machte, maar de bedoeling van 
dit briefje is een teken van leven.’
Ook schreef hij: ‘Als verzwakt patiënt krijg ik hier een extra rant-
soen brood en ook wat pap, maar de boter- en vleesvoorziening 
is uiteraard beperkt (…) Ik heb alweer een goed deel van mijn 
gewicht herwonnen, dat ik verloren had door (…) de koorts en 
diarrhee.’
Uiteraard waren voor Mechanicus op dat moment zijn toekomst 
en status in het kamp nog volstrekt onduidelijk. ‘De doctoren zijn 
gisteren op hun grote visite aan mijn bed geweest, maar achtten het 
nog altijd nodig dat ik het bed houd. Ik heb nog bepaalde naweeën 
te overwinnen van mijn narigheden. Geestelijk en moreel voel ik 
mij goed. Hoe lang ik hier zal blijven, is een raadsel. Dat hangt 
van allerlei omstandigheden af,’ schreef hij op 10 december 1942.
Drie dagen later verzond Mechanicus zijn eerste brief aan Ruth 
en Annie Jonkman: ‘Vaststaat dat ik mijn lichamelijke positie hier 
aanzienlijk heb verbeterd sedert mijn vertrek uit Amsterdam en 
dat ik mij ook geestelijk hard tegen wat nog komen kan (…) De 
weerslag van alle tragedies voelt de ziekenzaal duidelijk; zij leiden 
tot uitvoerige discussies, ontstemming en verbittering.’
Uit het dagboek en de brieven blijkt dat enkele zaken voor 
Mechanicus tijdens zijn verblijf in Westerbork grote urgentie had-
den. In de eerste plaats zijn gevecht om uit de transporten naar 
het oosten te blijven en zelfs de hoop om als vrij man uit kamp 
Westerbork weg te komen. Zijn schriften en brieven bevatten tal-
loze notities over de schier eindeloze pogingen die daartoe zijn on-
dernomen, en eigenlijk is het achteraf gezien onbegrijpelijk dat dit 
niet is gelukt. Mechanicus was immers een vooraanstaand persoon 
en kon bijvoorbeeld aanspraak maken op zijn vroegere gemengde 
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huwelijk met Annie Jonkman. Hij had in principe alleen al op ba-
sis daarvan vrijstelling kunnen krijgen.
Vanuit Amsterdam beijverden met name Annie Jonkman en Algemeen 
Handelsblad-directeur mr. H.M. Planten zich voor zijn welzijn. Zo 
is getracht hem op verschillende beschermlijsten te krijgen, zoals 
de Puttkammer-, Weinreb- of Barneveld-lijst. Ook werd het initi-
atief genomen tot een - overigens volkomen zinloos - zogenaamd 
‘Calmeyer-onderzoek’, dat had moeten aantonen dat Mechanicus 
slechts gedeeltelijk of zelfs niet-Joods was. De resultaten van al deze 
inspanningen bleken uiterst summier en leverden, naast hooguit 
wat uitstel, niet op waar Mechanicus zelf zo vurig op hoopte: zijn 
vrijheid. Anderhalf jaar kon zijn deportatie uit Westerbork worden 
voorkomen. Enkele malen stond hij daadwerkelijk op de transport-
lijst en werd hij hiervan op het laatste moment weer geschrapt. In 
zijn dagboek doet hij hiervan uitvoerig verslag.
Een tweede prioriteit voor Mechanicus was zijn geestelijke en licha-
melijke gezondheid. Hij kwam als een wrak Westerbork binnen en 
had maanden nodig om te herstellen en aan te sterken. Daarvoor 
waren, los van het karige eten in het kamp, voedselpakketten een 
absolute noodzaak. Deze werden hem dan ook door familie en ken-
nissen toegestuurd. Datzelfde gold voor medicijnen, rookwaren, 
kleding en andere zaken. Vooral apothekeres Jo Heinsius liet zich 
op dit gebied gelden. Kaas, eieren, boter, vruchten, roggebrood, 
gebakken en gekookte producten en andere aanvullende levensmid-
delen en medicijnen gingen regelmatig zijn kant op. Mechanicus 
schreef vaak over eten in zijn brieven en in zijn dagboek.

Geestelijk had Mechanicus het eveneens zwaar te verduren in 
Westerbork. Het moet voor hem als intellectueel een zware be-
proeving zijn geweest om te verkeren in ziekenzalen en barakken 
met soms honderden mensen, waarin lawaai en ruzies de boven-
toon voerden.
Mechanicus beklaagde zich regelmatig over het gebrek aan privacy 
in het ziekenhuis en later in de woonbarakken. Met name het ge-
zeur over de alledaagse bezorgdheden irriteerde hem. Zo noteerde 



In zijn dagboek In Depot heeft journalist Philip Mechanicus een oogge-
tuigenverslag opgesteld waarin hij van dag tot dag zijn verblijf in kamp 
Westerbork beschrijft. Tegelijk observerend en betrokken bij het lot van 
zijn medegevangenen, ‘alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla’, 
beschrijft hij het dagelijkse leven in de periode 28 mei 1943 tot 28 februari 
1944 in dit kamp. Daarna wordt hij gedeporteerd naar Auschwitz en daar 
doodgeschoten. Met de dagboeken van Anne Frank en Etty Hillesum be-
hoort In Depot tot de belangrijkste Nederlandse Holocaust-dagboeken.

Maar Philip Mechanicus schreef niet alleen een dagboek, hij schreef ook 
vele brieven aan familie en vrienden. In deze bundel zijn de belangrijkste 
bewaard gebleven brieven gebundeld.

Biograaf Koert Broersma (Buigen onder de storm. Philip Mechanicus ver-
slaggever tot in de dood 1889-1944) schreef een inleiding. Kleindochter en 
zangeres Elisabeth Oets eert haar grootvader met haar voorstelling Philip 
Mechanicus. Wachten op transport. Zij schreef een persoonlijk nawoord.
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