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WIE WAS DIE
KLEINE MAN?

Als de nieuwe directeur Jan 
Grundmeijer begin 1959 de nacht-
redactie bezoekt, stelt hoofdredac-
teur Lücker de chef-Nacht aan hem 
voor. Grundmeijer: ‘Weet jij, Van 
den Boomen, waar bij de vrouw de 
blindedarm zit? Als je binnen bent, 
linksaf.’

Inzendingen: volksknar@gmail.com Zie verder pagina 2

ERWIN Horwitz werd in juni 1938 in Amsterdam geboren uit het huwelijk tussen 
een Joodse vader en een Zuid-Duitse katholieke moeder. Zijn vader (1907) was 

werkzaam bij de toenmalige Rijksverzekeringsbank (nu Sociale Verzekerings Bank). 
Zijn moeder (1905) kwam als 18-jarig meisje uit het oer-katholieke Miltenberg am 
Main naar Nederland om als hulp in de huishouding te gaan werken, want de tijden 
in Duitsland waren zwaar. Zo ontmoetten zij elkaar. Liefde overwon alles. Ook haar 
ouders hadden geen enkel bezwaar tegen hun huwelijk, dat in 1934 werd gesloten.

Zijn vader was sportief, lid van de Amsterdamse atletiekclub AAC. Met zelfstudie had 
hij zich bij de Rijksverzekeringsbank opgewerkt van loopjongen tot adjunct-commies, 
totdat hij als Joodse werknemer op last van de nazi’s werd ontslagen. Hij was daarnaast 
ook artistiek bezig, was een redelijk amateur-schilder en had goede contacten in 
schilderskringen. Bij de Rijksverzekeringsbank was hij actief  bij de ambtenarenbond.

Tijdens de oorlog raakte hij betrokken bij het verzet, via zijn contacten bij 
zijn vakbondswerk. Hij verzorgde, mede gedekt door zijn gemengde huwelijk, 
onderduikadressen, het distribueren van valse persoonsbewijzen en het verspreiden van 
de Duitsers onwelgevallige lectuur.

Eind 1943 werd hij opgepakt, zeer waarschijnlijk na verraad. Hij werd vastgezet in het 
Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, daarna naar Westerbork 
afgevoerd en vervolgens op transport gesteld naar Auschwitz. Daarna taal noch teken 
gehoord. Althans. Erwin is gaan zoeken naar het lot van Samuel Horwitz, zijn vader. 

Erwin Horwitz was zo‘n twintig 
jaar redactie-administrateur bij 
de Volkskrant, totdat hij eind 
1998 met vut ging. Iedereen 
kende zijn besognes, maar vrijwel 
niemand kende zijn verleden. Wij 
kennen hem als de bewaker van 
de boekhouding en de financiën, 
maar wie kende die stille kracht 
echt? Wij zijn het gaan vragen. 
Er kwam een verrassend verhaal 
naar voren. Het verhaal over zijn 
vader.

‘Toen zocht het verleden míj op’
‘Ik heb mijn vader nauwelijks gekend. 

Hij was 31 toen ik geboren werd en 
ik was 5 jaar toen hij bij ons thuis 
werd weggehaald. Ik herinner me 

daardoor niet veel meer dan datgene wat 
mijn moeder mij over hem vertelde en de 
foto’s die resteren uit mijn prille jeugd.

Mijn ouders hadden uiteraard Joodse 
bekenden en vrienden. Na de bevrijding 
hoorde je, ook als kind van 7 jaar in 1945: 
die en die is teruggekomen, en: die en die 
is weer thuis. Alleen, mijn vader kwam 
niet thuis na de bevrijding. 

Het Rode Kruis werd met de taak belast 
van het opsporen van vermisten. Zij ver-
zamelden verklaringen van overlevenden. 
Op basis daarvan werd op 15  december 
1948 een verklaring van het Rode Kruis 
afgegeven dat hij tussen 19 januari en 11 
maart 1945 was doodgeschoten. In het 
familieboekje werd op 4 juli 1951 pas 
vermeld: overleden in de omgeving van 

Gleiwitz in Duitsland 11 maart 1945. Reg 
A.62.fol.57.

We woonden in de Rivierenbuurt in Am-
sterdam-Zuid, in de Vechtstraat. Dankzij 
mijn moeder kon ik katholiek gedoopt 
worden bij de paters dominicanen in de 
Rijnstraat, en dat is onze redding geweest. 
Wij hebben het overleefd, maar vrijwel 
mijn hele familie van mijn vaderskant 
heeft de oorlog niet overleefd. Dat is toch 
iets wat je bezighoudt.

Al enkele jaren en - met het ouder wor-
den wat frequenter - heb ik erover gedacht 
mijn stamboom uit te zoeken. Genealogie 
is een tijdrovende bezigheid en toen ik 
met vut/pensioen ging,  was er tijd. 

Mij bleek toen dat ik eigenlijk eerst een 

ander project, zoals ik het maar zal noe-
men, moest aanpakken. Dat zou je kunnen 
omschrijven als een beschrijving van het 
leven, maar vooral het onfortuinlijke ein-
de van het leven van mijn Joodse vader. 

Ik ben de enige Horwitz - op mijn twee 
dochters na - die in Nederland nog in le-
ven is en die de oorlog 1940-1945 heeft 
meegemaakt. Mijn Joodse vader, groot-
ouders, broer en zus van mijn vader met 
familie zijn door de nazi’s vermoord, op 
een neef na. Deze zoon van de broer van 
mijn vader werd door het verzet uit een 
treintransport gehaald en kon onderdui-

ken bij een Limburgse familie in Blerick. 
Hij woont nu in Israël.

Ik ben gaan zoeken bij het NIOD, de 
Stichting 1940-1945, Nederlands Rode 
Kruis, Erelijst Gevallenen in de Tweede 
Kamer in 2007, ITS-Bad Arolson, Joods 
Historisch Museum, Digitaal Joods Mo-
nument, Yad Vashem, Jeruzalem. Op in-
ternet heb ik zo hier en daar ook gekeken,  
bijvoorbeeld bij de Nederlandse Oorlogs-
graven Stichting, en in Westerbork ben ik 
ook geweest.

Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen 

door Han van Gessel Erwin Horwitz voor de kast met boeken van 
zijn vader.         Foto Jacques de Jong
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Vervolg van pagina 1: de speurtocht van Erwin Horwitz
graag iets nalaten wat ik van mijn vader 
kan achterhalen. Ik wil de puzzel voor ze 
klaar leggen.

*

Vanaf de zomer van 2006 is mijn 
zoektocht in een stroomversnelling 
gekomen. Mijn echtgenote Jeanny 

en ik logeerden tijdens een cultuurreis 
naar Wenen in een hotel in het Wiener-
wald. ’s Avonds na het diner bleek bij een 
glaasje wijn in de lounge van het hotel 
tijdens het gesprek met medereizigers dat 
we niet alleen een gemeenschappelijke 
belangstelling voor cultuur hadden, maar 
dat velen een band hadden met de Rivie-
renbuurt in Amsterdam. 

De buurt waar ik als kind met mijn ou-
ders en later alleen met mijn moeder, had 
gewoond. 

Een van de reisgenoten, Joop uit Gro-
ningen, had daar ook gewoond en zou mij 
na thuiskomst een aantal verhalen over 
onze buurt toesturen. Vier jaar geleden 
had hij die gekregen van een broer van 
zijn vrouw, die in Chili woont. 

Het bleek dat ook een oude buurjon-
gen over de oorlogsjaren aan het woord 
kwam. Hij vertelde onder meer: ‘De man 
van een buurvrouw was verraden door een 
overbuurman, een Nederlandse SD’er, die 
na zijn straftijd in zijn oude woning terug-
keerde. Dat moet voor buurvrouw Hor-
witz en haar enige zoon een onhoudbare 
situatie hebben opgeleverd.’ 

De herinneringen van die buurjongen 
waren een motivatie om met nog grotere 
inzet mijn naspeuringen voort te zetten.

Die neef van mij in Israël speelde mij 
een artikel toe, dat vorig jaar op 30 
mei 2008 heeft gestaan in het dag-

blad Yedioth Achronot. Geschreven door 
Ronen Bergman. Het toeval wil dat ik de 
complete vertaling van dat artikel kreeg 
van Itai Mol, een Israëlisch/Nederlandse 
journalist in Jeruzalem, die ook nog bij de 
Volkskrant en Het Parool heeft gewerkt. 
Het hangt allemaal van toevalligheden 
aan elkaar. Hij is laatst nog bij ons thuis 
geweest.

Dat krantenverhaal gaat over de onthul-
ling van een monument op een katholieke 
begraafplaats in een klein Pools dorpje 
bij de Tsjechische grens, Ksiazenice. 
Daar was al jaren een massagraf aanwe-
zig, waar in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog door de toenmalige dorps-
pastoor en zijn parochianen voorname-
lijk Joodse slachtoffers van dodenmarsen 
waren begraven. Elk jaar is daar nog een 
herdenking gehouden.

Zonder naam 
Israëlische autoriteiten hebben dat monu-

ment onthuld. Bergman deed daar verslag 
van, met foto’s. Op de onthulde grafsteen 
werd ook mijn vader, Samuel Horwitz, 
vermeld. Hij had daar al die tijd begraven 
gelegen, echter zonder naam. Vergeet niet: 
de nazi‘s hadden met die dodenmarsen de 
idiote gedachte met de kampgevangenen 
naar het westen te trekken om uit handen 
van de Russen te blijven. Duizenden arme 
donders zijn toen omgekomen in de win-
terse kou en sneeuw van begin 1945.

Namen waren die pastoor indertijd uiter-
aard niet bekend. Hij had in een notitie-
boekje de nummers genoteerd die op de  
armen waren getatoeëerd, en die stonden 

al jaren op de Poolse grafsteen. Het num-
mer op de arm van mijn vader was 179919. 
Het zoeken van de namen bij de nummers 
was een actie waarmee medewerkers van 
de Israëlische geheime dienst een aantal 
jaren geleden waren begonnen.

De Israëlische instantie Yad Vashem in 
Jeruzalem had de onthulling van het mo-
nument in Polen gecoördineerd. Officieel 
wist ik van niets. Daarom wilde ik meer 
weten. Informatie die ik kreeg, klopte 
op één punt na. Mijn vader zou uit Den 
Haag afkomstig zijn. Uiteindelijk kreeg ik 
daarover van het Nederlandse Rode Kruis 
een compleet dossier. De vermelding Den 
Haag slaat hoogstwaarschijnlijk op de uit 
Den Haag afkomstige deportatieopdracht. 
Conclusie is - en daar gaan ik en het Rode 
Kruis en Yad Vashem van uit - dat hij daar 
werkelijk is begraven.

Samuel Horwitz werd op 28 decem-
ber 1943 thuis in de Vechtstraat ge-
arresteerd, verhoord door de SD in 

de Euterpestraat in Amsterdam en gevan-
gen gezet in het Huis van Bewaring aan 
de Amstelveenseweg. Op 23 maart 1944 
werd hij overgebracht naar Kamp Wester-
bork en kwam daar in strafbarak 67. Ten 
slotte werd hij op 5 april 1944 gedepor-
teerd naar Polen, Auschwitz-Birkenau. 
Uiteindelijk is als overlijdensdatum vast-
gesteld 11 maart 1945,  in de omgeving 
van Gleiwitz, Polen.

Hoe en op welke wijze en waar precies 
hij aan zijn einde is gekomen was niet echt 
duidelijk, tot vorig jaar mei 2008. Toen 
ging het verleden zelf spreken en, zoals ik 
het dan maar zeg: het zocht mij op.

Han van Gessel

Dit knipsel uit een Israëlische krant toont de foto van de onthulling van het monument in Polen 
waarop de naam van Samuel Horwitz (uitsnede) staat vermeld.

Bladzijde uit het zakboekje van de pastoor van 
Ksiazenice die in 1945 de nummers opschreef 
van de slachtoffers van de dodenmars, die hij 
op zijn begraafplaats liet begraven. De namen 
werden pas vorig jaar mei bekend. ‘Het nummer 
op de arm van mijn vader was 179919.’ ’
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Bekroning verrast duo Schoorl-Rengers

Ben
Boeiend leesvoer, deze Knar nummer 
115! Hierbij een aanvullinkje over de klei-
ne man van de afdeling Documentatie.
Het gaat om Ben (Bernard) van Beek, hij 
kwam na de fusie van Trouw en werd via 
de administratie van Perscombinatie over-
geplaatst naar Otto Spronk’s documenta-
tieafdeling. Hier ging hij ook in 1994 met 
pensioen. Hij overleed in mei 2000.

Erwin Horwitz

Ome Jan
Het doet me plezier de verwarring over 
de naam en functie van een klein man-
netje op de redactie een beetje te ver-
groten. 
Toen we in 1965 het nieuwe Volkskrant-
gebouw aan de Wibautstraat betrokken, 
was de kantine nog niet klaar. Er werd 

iemand aangesteld om dagelijks met een 
koffi ekar langs de bureaus op de verschil-
lende etages te rijden:  ome Jan, een 
lilliputter. Hij kwam altijd licht waggelend 
op zijn korte beentjes binnen en ontmoet-
te steeds  blije gezichten. Hoera koffi e!  
Jan Heinemans kwam eens naar de druk 

John  Schoorl zat vrijdag 17 april in de trein naar Valken-
burg, op weg om zaterdag de Amstel Gold Race voor toer-
fi etsers te ondernemen, toen hij van zijn compagnon Merijn 
Rengers op de mobiel te horen kreeg dat zij beiden de Citi 
Journalistic Excellence Award in de wacht hadden gesleept. 
Een volslagen verrassing. Ze hadden geen van beiden in de 
gaten dat de uitreiking van de prijs die middag over hen 
ging, in Hesp nota bene.

Merijn Rengers had de inzending van de verhalen geregeld. 
Hij kreeg in antwoord daarop wel een aankondiging van de uit-
reiking. Maar pas halverwege de bijeenkomst hoorde hij dat de 
plechtigheid voor John en hem was bestemd.

De bekroonde reeks artikelen, onder de titel Rupsje Nooitge-
noeg (bijnaam voor vastgoedhandelaar Jan van Vlijmen),  ging 
over de vastgoedfraude - waarvoor in die tijd de hoofdpersonen 
al waren gearresteerd. 

Schoorl: ‘We hebben steeds het nieuws gebracht en we zoch-
ten er de achtergronden bij. Daar zijn veel interessante feiten uit 
gekomen.’

Bij de uitreiking van de prijs in  Hesp kon Ben Knapen, die 
er namens de jury de toespraak bij hield, niet nalaten hele stuk-
ken voor te lezen ‘vanwege het bijna literaire karakter’. John 
Schoorl (die eerder al eens een prijs heeft gekregen voor een ge-
dicht) houdt het erop dat dit te danken was aan de gezamenlijke 
inspanning. ‘We hebben die stukken samen geschreven.’ 

 
De twee bekroonde journalisten mogen van Citi, de moeder-

maatschappij van de Citibank, begin juni veertien dagen naar 
Amerika waar ze een uitvoerig programma van lezingen krijgen 
voorgeschoteld op het Internationaal Seminarie aan de Columbia 
University (New York), waar ze samen met collega’s uit meer 
dan twintig landen, uiteenlopende economische voordrachten  
bijwonen. 

Op het programma staan presentaties en ontmoetingen met 
academici, mediaspecialisten, beleidsverantwoordelijken en 
overheidsfunctionarissen en bezoeken aan onder meer het IMF, 
CNN Financial News, The Wall Street Journal en Bloomberg 
Business News. Om de plaatselijke onkosten te dekken krijgen 
ze tweeduizend euro mee. John Schoorl: ‘Zogezegd een borrel-
centje voor onderweg.’

De prijs mag tevens een bekroning heten op de samenwerking 
tussen Schoorl en Rengers. 

John: ‘Merijn is twaalf jaar jonger dan ik, hij is 35, maar we 
kunnen erg goed samenwerken. We zijn allebei overdadig scherp 

op het nieuws. We kijken er allebei op dezelfde manier tegen-
aan.

‘En ik kan natuurlijk niet vaak genoeg horen van die prijs. Me-
rijn belde me vrijdagmiddag toen ik in de trein naar Limburg 
zat, maar ’s avonds in mijn hotel heb ik hem weer gebeld om 
het nog eens te horen. En de volgende dag boven op de Cauberg 
nog eens. 

‘Ik had toen op de fi ets 150 kilometer afgelegd met een gemid-
delde snelheid van 21,5 kilometer per uur. Dat is toch ook niet 
slecht.’   

Jacques de Jong

John Schoorl en Merijn Rengers voor het oude Volkskrant-gebouw, met 
in hun midden de niet nader te noemen ‘belangrijke bron’ Stieven R.

pratende kleine man toe en zei vanaf zijn 
grote hoogte: ‘Hé, ome Jan, het lijkt wel 
of je vanuit een put  staat te lullen.’ Ome 
Jan werd razend.  Hij schopte zijn kof-
fi ewagen een eind het redactielokaal in 
en riep: ‘Dat neem ik niet. Zie zelf maar 
aan koffi e te komen. Ik ga weg!’ 
We hebben hem de rest van de dag niet 
meer gezien.

Wim de Valk

Abonnee
Ik zou zeggen: (weer) een volwassen 
Volksknar nummer 115 in de bus.
En een nieuwe klant. Willem Breedveld, 
Trouws commentator die eind dit jaar op-
stapt, vlak voor zijn 65ste verjaardag, wil 
graag gerekend worden tot het groeiende 
legioen trouwe lezers.

Harry van Seumeren


