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Although it is only too easy for a writer to be local
without being universal, I doubt whether a poet or
novelist can be universal without being local too.
T.S. Eliot
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Martha’s Labyrint’ is het eerste werk van Verschooris dat niet alleen leest als een
naslagwerk maar vooral ook als een meeslepend dramatisch verhaal over de jonge
Weense biologe Martha, die als Joodse vluchtelinge tijdens de tweede wereldoorlog in Gent wordt opgevangen door Yvonne, een Gentse geneesheer. Een vlot leesbaar boek over twee geëmancipeerde, hoogopgeleide vrouwen die voortdurend op
de proef worden gesteld.
Dat Verschooris een gepassioneerde speurneus is die al baanbrekend werk
heeft geleverd over de periode tijdens de tweede wereldoorlog, vooral in het Gentse, was me bekend sinds ik hem vele jaren geleden voor VRT-radio interviewde.
Maar in dit boek overstijgt hij het lokale aspect op een boeiende en aangrijpende
wijze. Gebaseerd op honderden documenten van over de hele wereld legt hij gedetailleerd Martha’s interne en externe zoektocht vast, zoals de titel van het boek al
suggereert. Een zoeken naar identiteit in zeer moeilijke omstandigheden: hoogopgeleide lesbienne, vrijzinnig maar opgevoed in een progressief cultureel Joods milieu behorende tot de burgerij en tegelijkertijd geëngageerd lid van de revolutionaire socialisten. Het is enerzijds een heel persoonlijk verhaal over goed en kwaad,
normen en waarden, over verantwoordelijkheid.
Naast die interne zoektocht is er anderzijds ook het zoeken naar de uitweg uit
het labyrint van vervolging door nazi’s over de wereld. Die wanhopige ontsnappingstocht wordt vooral aan de hand van brieven beschreven. Brieven geven net als
dagboeken een inkijk in het emotionele leven en terzelfdertijd geven ze ook een
inkijk in de wereld van toen: antisemitisme, kolonialisme, feminisme en totalitarisme. De link met Stefan Zweig’s ‘De wereld van gisteren’ is zeker vandaag vlug
gelegd en ook met Stefan Hertmans’ boek ‘De opgang’ en met ‘De valse stilte’ van
een andere sterke Gentse vrouw namelijk Lily van Oost, barones de Gerlache die
een concentratiekamp overleefde en die ook in het boek wordt vernoemd. Bekend
in de oren klonk me ook de hele administratieve rompslomp voor wie als immigrant en vooral als vluchteling hier in ons land toekomt. Het lokale en het actuele

is nooit ver weg in dit boek onder het motto: ‘act local, think global.’
Marc Verschooris liep al 17 jaar rond met Martha en Yvonne in zijn hoofd. Nu
staan ze op papier. Dit is een boek dat zonder de minste twijfel een scenario kan
opleveren voor een film of een aangrijpende televisiedocumentaire. De grote verdienste van de auteur is vooral dat hij gedetailleerd een aantal netwerken en belangrijke personen openbaart die een uitzonderlijke rol hebben gespeeld in de levensloop van Martha en in de geschiedenis. Zo zien we het YWCA-netwerk, een
in oorsprong christelijk geïnspireerd netwerk van vrouwen dat zonder veel kapsones in actie komt om de jonge socialiste op te vangen, leeflijnen werden ook toegeworpen door de socialistische partij in het bijzonder de Antwerpse Camille Huysmans en door de Gentse charismatische dominee Eduard Pichal. En natuurlijk is
er ook Yvonne, gehuwd met een nazi-sympathisant afkomstig uit een burgerlijk liberaal milieu maar die haar eigen weg gaat. Allen sterke persoonlijkheden die door
hun intellect en vindingrijkheid bij anderen het licht toch wat lieten schijnen.
Marc Verschooris noemt zijn boek een sensitieve non- fictie, ik wou dat hij voor
één keer fictie had geschreven maar het uitgebreid bronnenmateriaal duwt ons
met hart en verstand op de feiten. Of zoals Hannah Arendt schreef: “het zou een
vreugde zijn om te leven als de wereldgeschiedenis maar niet zo afschuwelijk was”.
12
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eerste ombudsvrouw Stad Gent (1997-2017),
oud-Vrt-radiojournalist.

In het herbarium van onze
herinnering
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Suzanne veegt een traan van haar gezicht en schuift langzaam naar het fornuis.
Met de klaarstaande pollepel in de pan brengt ze een koude spaghettisaus naar
haar mond. Met haar kinderen in de buurt is de onheilstijding van de dood van
haar man beter te dragen. Ze heeft de sirenes van de ambulance gehoord in de
vroege namiddag voor het huizenblok, daar beneden. Ze heeft lang gekeken, maar
haar oude en zeer slechte ogen hebben slechts schimmen van veel tumult gezien.
Het besef komt later. De arts die erbij was geroepen en de dood heeft vastgesteld,
komt haar condoleren en overhandigt haar de portefeuille, niet zonder te vertellen
dat hij zijn honorarium er zelf uit heeft gehaald. Het leven gaat verder. Ook de opgespaarde spaghettisaus voor haar man gaat niet verloren.
De begrafenis brengt een keerpunt. Mijn moeder Suzanne laat haar verdere leven een nieuwe richting geven. Een tijdelijk station is alvast ons huis met een haastig heringerichte kamer die haar ter beschikking staat. Deze verhuizing en ook later de verhuizing naar het woonzorgcentrum brengt een mentale klik. In haar
belevingswereld is ze haar Georges nooit kwijtgeraakt. Bij mijn bezoeken bekijkt
ze mijn identieke rijzige gestalte en moppert een beetje als ze vindt dat ik te lang
ben weggeweest. Ik verzet mij niet langer tegen haar waanbeeld.
Tweemaal ben ik aanwezig als een verpleger haar mentale toestand komt beoordelen. De vraag naar haar – wat haar betreft onze – huwelijksdatum wil ze graag
naar mij doorschuiven. Met een kort besef maar langer verdriet duikelt ze een ver
verleden in. Aan haar surrogaatman zal ze nog enkele jaren blijven vasthouden.
Tot de verlatingsangst wild om zich heen slaat. Na de terugkeer van een reis uit
Frankrijk zie ik de vele blauwe plekken op haar handen en armen waarmee ze de
afschuwelijke denkbeeldige diertjes op haar kamermuren te lijf is gegaan. Ik voel
mij als de ouder die zijn kind iets te lang en onbeschermd heeft achtergelaten.
Mijn obsessie om niets van een bepaald verleden verloren te laten gaan, is groot.
De Tweede Wereldoorlog is veel minder lang geleden dan soms wordt gedacht.
Laten we ervoor zorgen dat bepaalde karakteristieken niet te snel verdwijnen,
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roemloos en onafwendbaar. Geen labyrint van verbeelding. Ik heb geen behoefte
aan fictieve personages in een verbeeldingsvol decor. Op die manier krijgen de
hoofdpersonen minder kleur op de wangen. Mijn registrerend oog ziet echter een
geschiedenis die zich vooral concentreert rond mijn moeders verleden. Hoe klein
het territorium was waarbinnen ze zich bewoog, toch ben ik heel dankbaar voor
het wereldburgerschap dat we met de paplepel kregen ingegoten. Kosmopolitisme
krijg je waarschijnlijk net zo goed aangeleerd als een ander die zweert bij giftig nationalisme of erger nog, racisme.
Aan het einde van de oorlog werden de scheuren en de wonden zichtbaar die
veel gezinnen hebben getroffen. Er is een thuiskomst die er nooit zal komen, er is
het ongeloof bij het ontdekken van de tocht langs zoveel foute paden, er volgt een
ontzetting uit de ouderlijke macht, tot slot een verwijdering van jaren. En toch gebeurt het niet vaak dat zich aan het begin van de oorlog al diepe kloven in een gezinsstructuur openbaren. Dat is het geval bij de Gentse dokter Yvonne, die in de
strijd voor rechtvaardigheid de nazisympathieën van haar man Andreas niet kan
accepteren. Er is het zesjarige zoontje, dat balanceert op het ritme van onverdraagzaamheid. Het hoogtepunt van de haat eindigt als Andreas de Joodse vriendin van
zijn echtgenote laat oppakken, een tocht die voor de Weense Martha, net dertig
jaar oud, eindigt in de ‘moordfabriek’ Auschwitz. Gebiologeerd door het leven van
Martha – aaneengeregen door een snoer van vervolgingen – heb ik de jonge vrouw
al in enkele publicaties opgevoerd. Op mijn mentale tijdreizen hebben haar vele
teruggevonden brieven me uitstekend geholpen. Gestold verdriet. Nu blijkt dat er
nog meer op te delven valt uit de sterk kronkelende rivier van haar korte leven.
In 2020 meet corona de tijd. Er is een zomer die ik om bepaalde redenen niet
snel vergeten zal. Er is het bericht van Isaline Claessens, die bekent dat ze voor het
eerst, na het lezen van mijn boek Uit de lus van de strop, kennis neemt over de oorlogsactiviteiten van haar grootouders. Dokter Yvonne Fontaine is nu ook ‘grootmoeder Wawa’. De dankbaarheid die Isaline uitdrukt, gaat van mij ook in haar
richting. Ze duldt geen ‘verhaal’ waarin alle onwelgevalligheden zijn weggepoetst.
Niet lang na de eerste contacten kleuren vele documenten en prenten in sepiatinten mijn bureau. Deze zijn door haar genereus ter beschikking gesteld. ‘Noël
1937’, precies die foto van Martha uit Yvonnes archief heeft iets bijzonders. Ik leg
hem naast een andere foto waar een androgyne uitstraling treffend spreekt. Isalines herinneringen verrijken de resultaten van mijn reeds openbaar gemaakte vlijt
ruimschoots. Hoe een tekst vanzelf het embryonaal stadium ontstijgt, steeds meer
diepgang krijgt, fases doormaakt met een dwangmatig patroon. Samen gaan we
nog een heel eind verder in het verleden, het opgraven symboliseert kennis en inzicht. Haar geestdrift en zoektocht naar een ‘objectiviteit’ met het besef dat het le-

ven niet maakbaar is, stimuleert. Samen zoeken we naar de grens die tussen onbekend en onbeduidend ligt. Iedere generatie brengt documenten, maar ook ideeën.
In hoeverre verschilt het perspectief van nu van eerdere? Het gaat tenslotte om
Yvonne, een kleurrijke vrouw die een minutieuze tekening verdient.
‘De wereld heet een gesloten systeem te zijn waar niets in verloren gaat. Maar dat is niet waar, er is iets dat voortdurend verloren gaat: herinneringen; de wereld is een afgrond van dingen
die niemand meer weet.’ (Rudy Kousbroek)
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Welk leven we ook leiden en welke kleine of grote hindernissen we moeten overwinnen, de kwetsbaarheid van de mens zit overal. Het verhaal van Martha en
Yvonne geeft aan hoe stoerheid en kwetsbaarheid niet te scheiden zijn. Het terugbrengen van hun werelden, een erkenning geven om wat ze hebben meegemaakt,
een scherper wapen tegen het vergeten van een geschiedenis die beweegt tussen de
vele liefdeslijnen, kan ik niet brengen. Om de woorden van Adriaan Van Dis te gebruiken wil ik een pleidooi houden voor het afwijkende ‘voor de mensen die uit de
maat lopen. Die hebben we ontzettend nodig. Voor je het weet hebben we ons allemaal te snel geschikt in een keurslijf ’. Dat is alvast ook mijn reden tot het boekstaven van deze geschiedenis, een lokaal verhaal met een universele waarde.
Gent, februari 2022

