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lenden. In de voormalige woning van haar familie,

bij te horen. Dat was een geweldige stimulans om

boven een winkel aan de Kalverstraat 1 in Amsterdam,

mijn familiegeschiedenis te gaan uitzoeken.”
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Tijdens Open Joodse Huizen 2014 vond een bijeenkomst plaats in de Beekstraat 19 in Elburg, onderduikadres van
diverse Joodse kinderen.

Foto: Jan Hendrik Hakkers - Open Joodse Huizen

“

Ik heb vandaag twee heel indrukwekkende ver-

sprak zij samen met haar zus over de Joodse familie-

halen gehoord. Wat niet te geloven is, is opeens

leden die in Auschwitz en Sobibor werden vermoord.

weer dichtbij, om de hoek”, schrijft een bezoeker

In 2015 konden bijna 120 van dergelijke locaties

op de website van Open Joodse Huizen. Een

worden bezocht.

mooi voorbeeld van hoe het project werkt, zegt

Denise Citroen enthousiast. “We merken dat bewoners

Familieverleden | Open Joodse Huizen past volgens

en bezoekers vaak heel geïnteresseerd raken in het

Citroen binnen de Joodse vertelcultuur, die door de

Joods verleden, omdat het op deze manier echt

Tweede Wereldoorlog bijna werd vernietigd. “Het is

dichtbij komt.”

traditie om de doden te herdenken door het voorbije
leven in herinnering te roepen.” Maar: “Er werd bij
ons thuis niet over het familieverleden gesproken,

mensen begin mei hun huis open en vertellen per-

dat was taboe.” Alsof het verleden niet bestaat zolang

soonlijke verhalen over Joodse oud-bewoners die de

het wordt verzwegen.

Tweede Wereldoorlog meemaakten. Citroen organi-

Meer dan tienduizend mensen bezochten
in 2014 Open Joodse Huizen. Een record.
Met haar succesvolle initiatief wil Denise
Citroen de Joodse vertelcultuur een impuls
geven en de aandacht voor familieverhalen
en -geschiedenissen vergroten. “De levens-

Toen Citroen in 1985 de documentaire Na de Jodenver-

damse Joods Cultureel Kwartier en het Joods Historisch

volging: beelden van een nieuwe generatie van filmmaker

Museum. Maar het initiatief beperkt zich inmiddels

Kees Hin zag, voelde dit naar eigen zeggen als een

allang niet meer tot Amsterdam. In 2013 deden er

coming-out. “Een week lang ging ik elke dag naar

zes steden mee, in 2014 acht en in 2015 waren het er

het Joods Historisch Museum om de portretten van

dertien: Amsterdam, Bergen op Zoom, Borne, Den

tweede generatie overlevenden te bekijken. Ik dacht:

Haag, Deventer, Elburg, Groningen, Haarlem, Rot-

wauw, dit gaat ook over mij. Vanaf dat moment

terdam, Sneek, Tilburg, Utrecht en Vught. Vorig jaar

voelde ik mij pas deel uitmaken van de Joodse tweede

ontving Citroen voor het eerst zelf ook belangstel-

generatie – voor het eerst had ik het gevoel ergens

38 | 39

lenden. In de voormalige woning van haar familie,

bij te horen. Dat was een geweldige stimulans om

boven een winkel aan de Kalverstraat 1 in Amsterdam,

mijn familiegeschiedenis te gaan uitzoeken.”

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Open Joodse Huizen
zet levensverhalen
centraal

seert Open Joodse Huizen samen met het Amster-

Onderzoek uitgelicht

FAMILIEGESCHIEDENIS

> MAARTEN DALLINGA

Open Joodse Huizen bestaat sinds 2012. Elk jaar stellen

verhalen van Holocaust-overlevenden of hun
nazaten bieden universele lessen.”

In gesprek met initiatiefnemer
Denise Citroen
> Maarten Dallinga MSc is freelance journalist en socioloog. Hij liep stage bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei
en werkt(e) voor ANP, BNN, EO en NOS.
Foto: Anneliek de Jonge

Tijdens Open Joodse Huizen 2014 vond een bijeenkomst plaats in de Beekstraat 19 in Elburg, onderduikadres van
diverse Joodse kinderen.

Foto: Jan Hendrik Hakkers - Open Joodse Huizen

de uitzending hoort hij voor het eerst dat hij ooms en
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tantes had!” Citroen lijkt oprecht verbaasd. “Hij is

creatieve armoede om steeds weer met scholen als

een sprekend voorbeeld van iemand die zich nooit

doelgroep aan te komen zetten.”
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te luisteren, kunnen we leren”, gaat Citroen verder.
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“Hun verhalen bieden universele lessen, die je hopelijk

verhalen delen over hun familiegeschiedenis. “Dan

helpen op je weg door het leven.” Natuurlijk, vaak

luistert plotseling iedereen naar het stilste meisje uit

kunnen overlevenden hun verhalen nog vertellen

de klas, dat een spannend familieverhaal vertelt. En

Citroen vond het ook belangrijk voor haar zoon

doordat ze geluk hebben gehad. Maar ze zijn volgens

de leraar geschiedenis realiseert zich op zo’n moment

David. “Toen ik hem kreeg, dacht ik: ik wil niet dat

Citroen ook “verdomd eigenwijs, door zich niets wijs

dat hij nauwelijks iets weet van zijn eigen familie. Ik

hij met stilte opgroeit. Je familiegeschiedenis vertelt

te laten maken en door kritisch in het leven te staan.”

zeg weleens: ‘Schrijf nou vandaag allemaal de namen,

je waar je vandaan komt en bepaalt voor een deel
dan moet je daar iets mee.”
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Vraagtekens | De persoonlijke ervaringen met fami-

coördinator van de Shoah Foundation Nederland. Een

liegeheimen zijn voor Citroen een drijfveer om aan-

deel van deze ervaringen verwerkte Citroen in het

Op de Tuinstraat 61 in Tilburg vertelt Ed van Rijswijk over

dacht te vragen voor levensverhalen. Ook omdat we

boek Eén verhaal uit duizenden – Kleinkinderen over de

Henri en Frida Gersons en de textielfabriek van de gebroeders

Huizen 2016, weer veel bijzondere momenten. “Er
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onrecht en me daarvoor inzet, komt door haar.” Zo

als monument in de tijd, waarbij mensen op één be-
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centrum van het Joods Histo-

buurt. Daarnaast geeft zij gast-
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