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TV recensie

Boeken

JEAN-PIERRE GEELEN

INTERVIEW JULES SCHELVIS (92)

Fopneus
ot de onmiskenbare
lentebodes horen de
schrijvers. Ze vliegen
weer laag, dezer dagen:
Boekenweek is weer in aantocht. Tientallen literatoren
strijken neer op het tv-scherm.
Seizoenstrek, die ook weer
overwaait. Want romanciers zie
je zelden meer in talkshows (VPRO’s Boeken of Kunststof TV uitgezonderd). De paar die nog welkom zijn,
expliqueren kunst voor een groot publiek, hebben
zich laten ombouwen of betreden de arena om terug
te boksen voor hun vrienden. Onderdeel van een intellectueel debat zijn ze op tv totaal niet, maar dat is
misschien ook wel een ouderwetse gedachte.
Vrijdagmiddag was Abdelkader Benali te gast in De
halve maan (NTR). Hij had een tv-programma in de
aanbieding: Benali boekt. En hij had – o, heerlijk
toeval – net een roman aangekondigd over de veelbesproken kickbokser Badr Hari. Dat kwam hem duur
te staan: presentatrice Naeeda Aurangzeb moest er
niets van hebben. ‘Wat heeft een serieuze schrijver als
jij nou met Badr Hari? Ik vind het een beetje een writer’s block.’
Desondanks trok ze graag het ‘nieuwtje’ uit de geblokkeerde schrijver: er zou ook al worden onderhandeld over de filmrechten
van het nog te verschijnen
boek.
‘Er zijn er in het
Zondag was Benali tedorp die naar het
rug. In de eerste aflevetouw gegrepen
ring van een nieuwe reeks
hebben. Maar
Benali boekt ging het over
daar wordt niet
Een hart van steen, van Reover geschreven.’ nate Dorrestein, net een
boek gepubliceerd over
haar writer’s block. Zoals
steeds ging het over het
autobiografische gehalte
in haar werk. Een ‘gezinsdrama’ in Hoofddorp had
haar op het spoor gezet van deze roman. Het paste in
haar oeuvre, dat gaat over ‘de broosheid van familiegeluk’. De kijker kreeg dat geduid met ingrediënten
die de Doresteinwatcher al kende: een alcoholische
vader, een zus met eetproblemen die zelfmoord
pleegde. Mooi: ‘Ik heb acht mislukte boeken geschreven voordat ik debuteerde. Maar toen mijn zusje
dood was schreef ik mijn debuut. Het was net alsof
haar deel van ons talent aan mij was toegevoegd.’ De
vraag blijft alleen wat die kennis toevoegt aan de
waarde van de roman.
Even later trok schrijver Tommy Wieringa door het
beeld. Hij verkent voor de VPRO de grenzen van het
land. Opmerkelijk, net nu VPRO-directeur Lennart
van der Meulen zich in de Nieuwe Revu ergerde aan
het gereis binnen de publieke omroep. 3 op reis, Paul
Rosenmöller bij de IKON en BN’ers in Wie is de mol? –
de omroep is doorgeschoten, vindt hij.
De VPRO zond weliswaar Jelle Brandt Corstius uit
naar India, maar hield vorig jaar schrijvers al dicht
bij huis in Het België van… Vorige week beëindigde De
Hokjesman zijn antropologische expeditie, door eigen
land. Verrassende verkenningen waarvan vooral de
afleveringen over antroposofen en over de SP sterk
waren. Ook visueel viel er veel te beleven.
Dat laatste geldt minder voor Wieringa’s De Grens.
Maar het verdriet van de Zeeuwen was er zondag niet
minder om: zij voeren niet alleen strijd tegen het water, maar ook tegen onteigening door uitdijende havenindustrie en vereiste natuurcompensatie. Een
boer: ‘Er zijn er in het dorp die naar het touw gegrepen hebben. Maar daar wordt niet over geschreven.’
Sprak hij tegen de begenadigde schrijver, die in de
VPRO-gids zijn ambivalentie uitte over het medium:
‘Komrij zei eens iets heel verstandigs: televisie zet je
een fopneus op. Daar ben ik me heel erg van bewust.
Die pijnlijke zelfvergroting. Je bent bij al die mensen
in de huiskamer, dat is een wat vulgaire vermeerdering van jezelf.’
Af dus, die fopneus, en hierna snel weer schrijven.
Over die boer, touw en het broze geluk.

Vanuit Westerbork vertrokken zeventig jaar
geleden de eerste treinen naar vernietigingskamp
Sobibor. Overlevende Jules Schelvis vertelt aan V
hoe hij zich na de oorlog herpakte.
Door Angela Wals Foto’s Daniel Cohen

Onuitgesproken

‘O

p donderdag 3 juni
bereikten
we de Poolse
grens.
We reden in
de richting
van Auschwitz, maar de trein ging
voorbij Czestochowa oostwaarts. Ik
zei tegen mijn vrouw: bereid je maar
op het ergste voor, veel goeds zullen
ze niet in de zin hebben. Ze lachte
flauwtjes en zei: ‘Weet je dat je een
baard hebt? Je lijkt wel een rabbi.’ Een
dag later, op 4 juni 1943, kwamen Jules
Schelvis (92) en zijn vrouw Rachel aan
in vernietigingskamp Sobibor.
De tekst is een fragment uit de aantekeningen die Jules Schelvis direct
maakte na zijn bevrijding uit een
werkkamp vlakbij Stuttgart. Schelvis
lag toen in een door Fransen geconfisqueerd hospitaal in Zuid-Duitsland, herstellende van vlektyfus. Hij
schreef het verslag bewust niet op
blanco papier, maar op ziekenhuisformulieren met namen van patiënten en de data waarop ze aankwamen en werden ontslagen. ‘Zodat
men niet zou kunnen zeggen: dat
heb je veel later, na de oorlog verzonnen. Of: je herinnering was niet meer
zo goed. Nee, ik kan met de originele
formulieren laten zien dat ik mijn
verhaal, vanaf de arrestatie in 1943
tot aan de bevrijding, meteen heb
opgeschreven. Ik wist dat ik een verhaal had dat de moeite waard was
om ooit te vertellen.’
Afgelopen zaterdag was het precies
zeventig jaar geleden dat de eerste Joden met treinen vanuit Westerbork
naar Sobibor werden gedeporteerd.
Ongeveer eenderde van de in de
Tweede Wereldoorlog vermoorde joden uit Nederland is in dat kamp vergast. Jules Schelvis zat met zijn 22-jarige vrouw en haar familie op zo’n
trein. Bij aankomst werd hij van zijn
vrouw gescheiden. ‘Ik kon Chel niet
meer kussen of ‘tot straks’ toeroepen.
Omkijken mocht niet. Voor je uit kijken en Maul halten, luidde het bevel.’
Schelvis overleefde als enige van
zijn transport de oorlog. Na zijn pensioen begon hij erover te schrijven en

nu is hij dé Sobiborkenner. Slechts
drie uur was Schelvis in Sobibor en zal
er, naar eigen zeggen, over blijven vertellen zolang het kan. Aan deze openheid ging ruim dertig jaar zwijgen
vooraf. Hij stopte zijn herinneringen
weg. Er moest een nieuw leven worden opgebouwd. Over het leven ná de
oorlog spreekt hij in die periode bijna
nooit. ‘Maar dat verhaal is minstens
zo interessant’, vindt Schelvis.
Op 30 juni 1945 kwam Schelvis terug in Amsterdam. Officieel was hij
geen Nederlander meer, hij was in
1943 in Westerbork uitgeschreven.
Hij liftte mee met een vrachtwagen
en werd afgezet op het Koningsplein.
Drukkerij Lindenbaum, waar Schelvis zijn vak als drukker had geleerd
en in februari 1941 als Jood was ontslagen, was toevallig dichtbij. Daar
dan maar heen. Hij meldde zich bij
de bedrijfsleider. ‘Wat kom jij hier
doen?’, was de vraag. ‘Hij vond het
maar lastig dat ik opdook, omdat hij,
zei hij, al ander personeel had aangenomen. Ik was dus overbodig en kon
weer gaan. Heel hufterig.’
Schelvis liep door naar de Nieuwe
Prinsengracht waar een oom en tante van zijn vermoordde vrouw woonden. Tante Annie was van oorsprong
een ‘Rijksduitse’ vrouw en was getrouwd met een broer van Schelvis’
schoonmoeder. Omdat het een gemengd huwelijk was, waren hij en
zijn zoon niet gedeporteerd. ‘Met
knikkende knieën trok ik aan de bel.
Er werd opengedaan en ik hoorde
tante Annie roepen: ‘Wie is daar?’ Ik
probeerde met een zo normaal mogelijke stem te antwoorden: ‘Ik ben
het.’ Ik hoorde haar tegen haar man

Oﬃcieel was hij geen
Nederlander meer, hij was
in 1943 in Westerbork uitgeschreven

zeggen: Mijn god, ik geloof dat Jules
is teruggekomen. ‘Ik werd liefderijk
ontvangen. Voorlopig had ik een
plek om te wonen.’
De volgende dag liet hij zich inschrijven in het bevolkingsregister –
‘Ik was weer een Nederlander’ – en de
dagen daarna probeerde hij zich de
gewoonten van een normaal gezin eigen te maken. Zo waren de rituelen
met toiletpapier even wennen nadat
hij bijna twee jaar gewend was geweest om door modder ploeteren om
bij een ‘abort’ te komen. ‘Een abort,
nou ja, daar kun je je alles bij voorstellen, behalve een toilet.’
Na een tijdje durfde Schelvis de
stad in te gaan. Hij wilde het vrije
Amsterdam verkennen en kijken hoe
de stad uit de oorlog was gekomen.
Op de Magere Brug over de Amstel
stond hij even stil en zag in gedachten Rachel voor zich, zoals zij daar in
1942 had gestaan, met op haar jas een
gele ster. Hij liep door. ‘Er waren nog
maar weinig mensen die ik kende.
Als ik al iemand ontmoette, ging het
gesprek over de Hongerwinter. Die
had zo’n grote stempel op de mensen gedrukt. Ik zei dan maar niets
over de honger in de kampen. Ze hadden duidelijk hun eigen sores.’
De Grafische Bond kon Schelvis vertellen dat zijn oude baas hem onterecht de deur had gewezen. Tijdens
de oorlog was er in Engeland, door
de regering in ballingschap, een wet
ingesteld die bepaalde dat mensen
die in kampen waren geweest of waren ondergedoken, hun baan moesten terugkrijgen. ‘Met die wet op papier ben ik teruggegaan naar Lindenbaum. Ze moesten me toen wel aannemen. Ook heb ik gezegd: ‘Ik heb
nog vakantiedagen te goed’.’
Een baan, een huis: het ‘normale
leven’ kreeg langzaam weer vorm.
Schelvis meldde zich aan bij de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de socialistische jeugdbeweging waar hij voor
de oorlog al lid van was. ‘Na enige tijd
belde een jonge vrouw aan op het
adres van tante Annie. Zij kwam de
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De 81ste man
Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat negentien transporten uit Westerbork naar Sobibor vertrokken. Ruim 34 duizend
Joden uit Nederland werden naar dit kamp gedeporteerd.
Jules Schelvis is één van de achttien die het vernietigingskamp overleefden. Bij aankomst werd hij van zijn vrouw en
haar familie gescheiden. Uit de hele groep werden tachtig
mannen gekozen. Hij zat daar niet bij en had geen idee wat
hem te wachten stond, van gaskamers had hij nog nooit gehoord, maar in een ﬂits bedacht hij dat hij hoe dan ook bij die

Jules Schelvis: ‘Ik wist dat ik een verhaal had dat de moeite waard was om ooit te vertellen.’

groep moest zien te komen. Schelvis vroeg aan een SS’er of
dat mocht. Dat mocht, als 81ste. Ze werden weggevoerd naar
het werkkamp Dorohucza. Daar hoorde hij dat alle mensen
die achterbleven in Sobibor onmiddellijk zijn vergast. Na Dorohucza zag Schelvis het getto van Radom, Auschwitz en andere Duitse concentratiekampen. Telkens wist hij aan de dood
te ontsnappen. In 2011 was hij getuige en Nebenkläger in de
rechtszaak tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John
Demjanjuk, de Oekraïner die in Sobibor bewaker is geweest.
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Recensies
OPERA

JJJJJ

L’AMOUR DES...
Sergej Prokofjev: L’amour des
trois oranges
Regie: Laurent Pelly. Solisten,
Residentie Orkest, Koor van De
Nederlandse Opera o.l.v. Tomas
Netopil. Amsterdam, Het Muziektheater, 1/3. Voorstellingen
t/m 21/3, dno.nl.

Na een uur ben je het
‘parmantige heertje’
wel beu.

Jules Schelvis en zijn echtgenote Jo.

f Vervolg van pagina V3
contributie voor de AJC innen. Ik
liep de trap af en gaf haar aan de
buitendeur tijdens een kort gesprekje het geld. De volgende weken kwam ze trouw weer terug. Tot
tante Annie vroeg waarom ik dat
meisje steeds maar beneden aan de
deur liet staan. Ja, waarom eigenlijk? Ze had natuurlijk gelijk. Vanaf
dat moment kon ik wat uitvoeriger
in de huiskamer met haar spreken.
Ik vond haar al direct een aardige,
bescheiden, open en eerlijke jonge
vrouw, maar niet in de laatste
plaats vond ik haar aantrekkelijk.
Toen wilde ik ook weten hoe ze
heette. ‘Wel’, zei ze, ‘Ik ben Jo
Meijer’. In de loop van de weken
werd ik heimelijk verliefd op haar.’
Jo (1917 - 2001) werd Jules’ tweede
vrouw en ze kregen twee kinderen.
Ze werkte als secretaresse op het
hoofdkantoor van het AJC, op de
Keizersgracht. Schelvis had snel na
hun ontmoeting een bijzonder verzoek aan haar. Of zij zijn aantekeningen, direct na de bevrijding opgetekend in het Duitse ziekenhuis,
wilde uittypen. Zonder een woord

Hij verzocht Jo of zij zijn
aantekeningen, direct na
de bevrijding opgetekend in het Duitse
ziekenhuis, wilde
uittypen
over de oorlog te wisselen, wist zij
zo precies wat hij had meegemaakt.
‘Ze kende mij wat dat betreft beter dan mijn kinderen. Als die iets
wilden weten over mijn leven in de
oorlog, gingen ze naar hun moeder.
Ze wilden mij niet met mijn verleden belasten. En ik wilde hen ook
weer niet belasten met mijn sores.
Meer dan dertig jaar heb ik er niet
over gesproken. Ik heb het allemaal
voor mij gehouden. Dat nemen ze
mij af en toe nog kwalijk.’
Schelvis was drukker van beroep,
maar hij had meer in zijn ransel
vond hij. En dat bleek ook. Hij kreeg
een baan bij de Arbeiderspers en
werkte zich op van drukker naar
hoofd algemene zaken en personeelszaken bij Het Vrije Volk. ‘Ik heb
nooit naar een nieuwe functie gesolliciteerd. Het is vanzelf zo gelopen.’
In 1970 kwam Rien Robijns, journalist bij Het Vrije Volk, naar Schelvis
toe. ‘Ik hoor dat je in een kamp hebt
gezeten’, zei Robijns. ‘En ze zeggen
ook dat je een Jood bent. Mag ik een
interview met je hebben?’ Schelvis:

‘En toen dacht ik: ik geloof dat nu
het moment is gekomen dat ik van
me moet laten horen.’ Het interview
was het einde van zijn zwijgen.
Schelvis vertelde aan Robijns dat
hij na de oorlog veel literatuur over
concentratiekampen was gaan lezen. Hij kon die drang niet verklaren. Misschien deed hij het om iets
van zichzelf terug te vinden. Misschien om de afstand die hij zichzelf
had opgelegd, bewust wat kleiner te
maken. Ook maakte hij ‘bedevaarten’ naar plaatsen waar kampen
hadden gestaan. In het interview
vertelde hij ook dat tot vijftien jaar
na de bevrijding de herinnering aan
de kampen hem vaak te veel werd.
’s Nachts werd hij vaak gillend wakker. ‘In je dromen zat je midden in
die hel en werd je weer weggesleept,
getrapt, geslagen en vernederd.’

Dat opera zou draaien om galmende
zangers die elkaar hysterisch bejegenen, is een hardnekkig misverstand.
Al in 1919 behoorden zwoegende decolletés en hitsige haantjes tot de sjablonen waaraan Sergej Prokofjev
zich ergerde. In plaats van te somberen, stelde de Rus een daad. Hij
schreef L’amour des trois oranges, een
opera die het genre ridiculiseert.
Tot de ingrediënten behoren een
beledigde heks, een melancholieke
prins die het lachen heeft verleerd,

Na zijn pensioen kwam er het
boek, Binnen de poorten (1982). De
aantekeningen in het hospitaal, uitgetypt door zijn vrouw, waren daarvoor de basis. Een interview, een
boek: hij had het daarbij kunnen laten. Zijn verhaal was immers verteld. Maar hij ging door. Hij reisde
heel Europa af voor onderzoek,
schreef hét standaardwerk over Sobibor, ontving een eredoctoraat,
richtte Stichting Sobibor op en geeft
gastcolleges en lezingen. In 2011 was
hij getuige en Nebenkläger (medeaanklager) in de rechtszaak tegen de
van oorlogsmisdaden verdachte
John Demjanjuk. De Oekraïner die
in Sobibor bewaker is geweest. ‘Het
behoort tot mijn werk. Ik heb mezelf een opdracht gegeven: blijven
vertellen tot ik niet meer kan.’
Ook al praat Schelvis inmiddels
langer over de oorlog dan dat hij erover heeft gezwegen, zijn zelfopgelegde opdracht blijft hem zwaar vallen. ‘Als ik vertel, ben ik de enige in
de zaal die het verhaal zin voor zin
voor zich ziet. Ik zie steeds alles weer
gebeuren. Soms dan... het gebeurt
op momenten waarop ik het zelf
niet verwacht. Dan stop ik even met
praten. Slik. En praat weer verder.’

CABARET

Dit jaar staat de Stichting
Sobibor stil bij alle negentien
transporten die zeventig jaar
geleden vanuit Westerbork
naar Sobibor vertrokken. Het
herinneringsjaar wordt vandaag geopend op de Universiteit van Amsterdam. Jules
Schelvis leest voor uit zijn
meest recente boek Er reed
een trein naar Sobibor. Kamerkoor Ad Parnassum zingt
het stuk De trein naar Sobibor
van Mathieu Dijker. Toegang is
gratis.
stichtingsobibor.nl

plus dorstige prinsessen die uit sinaasappels kruipen. De kolder giert
door een complexe partituur, die een
vaart heeft alsof de componist hem
achteloos op papier heeft geslingerd.
Helaas valt De liefde voor de drie sinaasappels zelden in Nederland te
zien. Dat heeft misschien te maken
met de muziek, die elke paar maten
van kleur verschiet en nauwkeurig
moet passen op de slapstick die zich
boven de orkestbak afspeelt. Toen De
Nederlandse Opera het stuk in 2005
programmeerde, was het de derde
productie in een eeuw. Nu, bij de herneming, kondigen de hilarische noten een bescheiden Prokofjev-golf
aan. In december staat zijn gokkersopera De speler in Het Muziektheater,
naar Dostojevski’s gelijknamige roman. Voor het Tolstoj-drama Oorlog
en vrede smeedt men plannen.
In L’amour des trois oranges blijft de
Franse regisseur Laurent Pelly trouw
aan de 18de-eeuwse bron: een theatersatire van Carlo Gozzi. Het hele handboek commedia dell’arte trekt voorbij. Wie ooit verzeild is geraakt in
Frans straattheater, herkent bovendien de lokale accenten. Vooral aan
malle loopjes hebben Pelly en choreografe Laura Scozzi secuur geschaafd.

Misschien te vlijtig, want na een
uur ben je ‘de gezwinde pas’ en ‘het
parmantige heertje’ wel beu. De humor is opgelegd en voor de prins die
niet meer lacht voel je meer sympathie dan de bedoeling kan zijn. Soms
oogst Prokofjev op eigen kracht een
stuip. Bijvoorbeeld wanneer hij de
sukkelige prins zijn hart laat uitstorten met ‘Lieve sinaasappel! Eindelijk
zijn we dan alleen!’
De degelijke zangerscast kent geen
uitschieters, of het moest de sopraan
Elizabeth Cragg zijn, de begeerde
prinses die wankel uit haar schil
kruipt. De Tsjechische dirigent
Tomas Netopil voert het Residentie
Orkest ordentelijk langs de noten.
Het koor komt het verrassendst uit
de hoek. Prokofjev heeft het opgeknipt in rivaliserende facties. De
Komici willen bij muziektheater
vooral kunnen , de Tragici wensen
een moord, de Leeghoofden gedijen
bij een schuine mop. Stuk voor stuk
zijn ze ingezeept door Ching-Lien
Wu, een frêle Taiwanese die meedingt
in de selectieprocedure voor een
nieuwe koordirigent. Op de onderdelen kleur, karakter en transparantie
gooit ze alvast hoge ogen.
Guido van Oorschot

Prikkelende Wertheim weet
zichzelf weer te overtreﬀen
JJJJJ

VOOR JE HET
WEET
Voor je het weet door Micha
Wertheim. Regie: Dick van den
Toorn
De Kleine Komedie Amsterdam, 28/2. Tournee tot 16/5.
michawertheim.nl.

Grote delen van de
voorstelling draaft hij als
vanouds over het podium.
En soms gaat hij zitten.
Hoe maak je een opvolger van een briljante voorstelling? Hoe moet een kunstenaar te werk gaan nadat hij de lat
zelf zo hoog heeft gelegd? De vorige
voorstelling van Micha Wertheim, Voor
de zoveelste keer, was briljant. De vondst
van de cabaretier om een groot stuk uit
zijn voorstelling woord voor woord te
herhalen, met een heel andere kijkervaring als resultaat, was uitermate
origineel. Dat vond de pers, dat vond
het publiek, en eigenlijk vond Micha
Wertheim dat zelf ook wel. Hij maakt
er in zijn nieuwe voorstelling, Voor je
het weet, veel van die typische Wertheimgrappen over, waarin de humor
voortkomt uit de zelfverheerlijking.
Om terug te komen op de vraag: Micha Wertheim koos ervoor het maakproces van de opvolger als onderwerp
te nemen. Voor je het weet gaat deels
over het maken van een voorstelling,
want, aldus Wertheim, het moment
vlak vóór je weet wat je gaat maken of
zeggen, is altijd het fijnste moment
van het creatieve proces.
Grote delen van de voorstelling
draaft Wertheim als vanouds over het

Cabaretier Micha Wertheim achter zijn laptop tijdens zijn voorstelling
Voor je het weet.
Foto Clemens Rikken

podium om zijn verhaal te doen. Maar
zo nu en dan gaat hij even zitten aan
een grijs tafeltje met een laptop erop.
Op een groot scherm kan het publiek
dan zien wat hij – zwijgend – typt. We lezen wat het publiek doet voordat de
voorstelling begint, én dat de voorstelling een einde zal hebben. Daar tussen
in is het document aanvankelijk nog
leeg. Terwijl er opgewekte jazzmuziek
klinkt, die zo afkomstig lijkt van de
soundtrack van een Woody Allen-film,
zien we Micha schrijven aan zijn
nieuwe voorstelling. Spelfouten zijn
daarbij niet te vermijden, want Wertheim is dyslectisch, waardoor we hem
zien typen dat er een ‘termos vles’ op
zijn tafeltje staat en dat hij naar de ‘zeikant van het podium’ moet lopen.
Maar al snel staat hij weer op. Het

voornaamste onderwerp van zijn verhaal is de tweeling van wie hij sinds
kort vader is.Dankzij zijn scherpzinnige blik voorziet Wertheim zelfs een
cliché-onderwerp als het vaderschap
van frisse invalshoeken. Bovendien
geeft de belevingswereld van zijn kinderen een tweede betekenis aan de titel van deze voorstelling. Tel daar de
goede visuele grappen en vele verrassingseffecten bij op en je hebt toch
weer die geestige en prikkelende theateravond waarop Wertheim patent
heeft.
Hoewel het tekstdocument op de
laptop angstvallig leeg blijft, wordt
Voor je het weet zo een waardige opvolger van een moeilijk te overtreffen
voorganger.
Joris Henquet

