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Miek Smilde

6

‘Niet opvallen 
 is wat mij sterk    
 maakt’
 Interview met  
 Anita Leeser-Gassan

Anita Beatrix Leeser-Gassan (1935) overleefde als  

negenjarig meisje samen met haar moeder Bergen-

Belsen. Ze studeerde rechten, trouwde, kreeg twee 

zoons en vestigde zich als advocaat in Amsterdam. 

Later werd ze rechter in de Amsterdamse rechtbank. 

Ze verwierf bekendheid als kinderrechter en publi-

ceerde na haar pensioen samen met journaliste  

Loes de Fauwe het boek Een moeilijke jeugd (2010).
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 Als kinderrechter heb ik veel te maken gehad met jeugdige delin-

quenten van Marokkaanse afkomst. Het lijkt alsof in die cultuur de vader 

dominant is, maar dat is maar de vraag. Thuis is het meestal de moeder 

die de dienst uitmaakt. Als ik aan sterke vrouwen denk, denk ik meteen 

aan die Marokkaanse moeders. Je ziet ze niet, maar ze bestieren alles.

 Mijn eigen moeder, Lily Biet, was een lieve, heel intelligente vrouw, 

maar niet sterk in de relatie met mijn vader. Ze hadden een moeizame 

verhouding, ze konden niet met en niet zonder elkaar. Mijn ouders 

scheidden in 1942, waarna mijn vader naar Zwitserland vluchtte. Mijn 

moeder kreeg een nieuwe relatie met Jacques Smit, die ik mijn stiefvader 

noem. Samen bleven wij in de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam 

wonen. In 1942 bevroedde niemand wat de joodse gemeenschap te 

wachten stond. Ze doen ons niets, dacht iedereen.

 TANTE  D I CK Y

 In januari 1944 kreeg mijn moeder via een kennis te horen dat 

wij niet langer gesperrt waren en moesten onderduiken. We kwamen 

terecht op een adres in de Van Baerlestraat, waar we op een nacht hals-

overkop moesten vertrekken. Mijn stiefvader kende Henk Claassen, die 

in de Lomanstraat woonde, samen met zijn vrouw Dicky en vijf kinderen. 

Ze hadden al drie joodse onderduikers in huis, maar namen ons toch 

meteen op. Tante Dicky, zoals ik haar noemde, was een dochter van de 

familie Ten Have, de christelijke boekhandel. Ze was betrokken bij het 

verzet en stapte midden in de oorlog met wapens de tram in. Ik heb me 

na de oorlog vaak afgevraagd of ik dat gedurfd zou hebben. Ik weet het 

niet. Ik heb tante Dicky later nooit gevraagd waar ze de moed vandaan 

haalde. Het moet haar geloofsovertuiging zijn geweest. Ze putte kracht 

uit God.

 Uiteindelijk werden we ondergebracht op weer een ander adres waar 

we zijn verraden. Op 20 juli, de verjaardag van mijn moeder, werden we 

opgepakt. Ik weet nog dat ik een pop in mijn handen had en die aan de 

Duitse soldaat wilde geven. Alsof ik ons daarmee zou kunnen vrijkopen. 

Via het hoofdbureau van de Sicherheitsdienst aan de Euterpestraat en het 

Huis van Bewaring aan de Weteringschans kwamen we uiteindelijk 

in Westerbork aan. Op 1 augustus 1944 werden we gedeporteerd naar 

Bergen-Belsen. Het was de verjaardag van mijn stiefvader.
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 SNAPSH OT S

 Mijn herinneringen zijn eerder een stapel snapshots dan een door-

lopende film. Het eerste wat ik zag toen ik in het kamp kwam, was een 

rabbijn die bedorven mosselen zat te eten. Mosselen zijn niet kosjer, 

bedorven mosselen zijn ziekmakend. Maar joden hebben de opdracht 

te overleven. Die opdracht gaat voor de wet. Mijn moeder en ik hebben 

elkaar in leven gehouden. We wisten dat als een van ons zou sterven de 

ander ook dood zou gaan. Zij leefde voor mij en ik voor haar. Op seider-

avond 1945 was ik stervende, ik had vreselijke tyfus. In de verte hoorde 

ik mensen zingen. Ik voelde me zo gedragen door de joodse traditie 

waaruit ik kom, dat ik weer levend ben gezongen. De Franse zijden sjaal 

waarop mijn moeder en ik in het kamp de luizen uit ons haar kamden, 

heb ik mijn leven lang bewaard als relikwie. Ze was op dat moment een 

sterke vrouw, maar vooral omdat het niet anders kon.

 In het kamp heb ik geleerd dat het niet per definitie de chique, 

hoogopgeleide of rijke mensen zijn die sterk zijn. Sterk ook in de zin van 

rechtvaardig. Ik heb een notaris brood zien stelen en heel eenvoudige 

mensen ontmoet die hun laatste eten deelden met degene die naast hun 

zat. Ik heb de mens leren kennen als mens, als gelijke. Niemand is meer 

waard omdat hij ogenschijnlijk succesvol is. Er zijn sterke vrouwen die 

op het eerste gezicht heel kwetsbaar lijken. Ik heb contact met een heel 

orthodoxe vrouw. Zij had al een groot gezin toen de huisarts tegen haar 

zei dat ze echt geen kinderen meer moest krijgen. Ze was zo fragiel. Zij 

raadpleegde de rebbe, die haar aanraadde een andere huisarts te nemen. 

Anita Leeser-Gassan en Miek Smilde
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 Daarna kreeg ze nog eens zoveel kinderen. Deze vriendin is heel  

lief en heeft een groot vertrouwen in het geloof. Trump is voor haar  

een geschenk uit de hemel, omdat hij zoveel voor Israël doet. Zij ziet in 

hem misschien wel een voorloper van de Messias. Ik kan haar daarin 

niet volgen, maar respecteer haar. Ze is op haar manier een sterke 

vrouw. Al haar kinderen zijn nog gelovig, ze zorgt voor iedereen. Dat 

zorgzame vermogen getuigt ook van kracht. Als we zo naar de mens-

heid kijken, heeft Eva het misschien toch gewonnen.

 PR ATEN

 Mijn stiefvader heeft de oorlog niet overleefd, waarna mijn ouders  

weer bij elkaar kwamen. Mijn vader richtte het bedrijf Gassan Diamonds 

op, dat mijn zoons later hebben overgenomen. Zelfs wist ik al vroeg dat 

ik rechten wilde studeren, uit een diep verlangen naar rechtvaardig-

heid. Dat had natuurlijk alles met de oorlog te maken. Mijn moeder en 

ik hebben er altijd goed over kunnen praten, in tegenstelling tot veel 

andere overlevenden. Ik kwam de dochter tegen van de mensen met wie 

wij ondergedoken hebben gezeten, maar toen ik over die periode iets 

wilde vertellen, reageerde ze als door een wesp gestoken: ‘Wij praten 

nooit over de oorlog.’ Wij wel. Mijn moeder verzamelde alles wat met de 

oorlog te maken had. Ik denk dat dit mijn redding is geweest. Mensen 

moeten praten over de ergste dingen die hun overkomen.

 Ik snap het principe van verdringing wel, ik heb ook best wat ver-

drongen in mijn leven. Maar wil je verder kunnen, dan moet je durven 

vertellen. Niet als slachtoffer, maar als overlever. Daarom heb ik, toen 

ik daarvoor werd gevraagd, mijn verhaal laten opnemen in het kader 

van Survivors of the Shoah, het initiatief van Steven Spielberg. Ik heb ook 

meegewerkt aan het project Niet van gisteren, dat Joods Maatschappelijk 

Werk organiseerde in samenwerking met twee middelbare scholen. 

Daarin werd een briefwisseling opgezet tussen joodse ouderen en mid-

delbare scholieren. Ik correspondeerde kortgeleden met Mustafa Najjar, 

een jongen van 17 jaar, die in 2013 uit Syrië vluchtte en nu bijna twee jaar 

in Nederland woont. Zijn verhaal is heel vergelijkbaar met het mijne.

 Tijdens een bijeenkomst in de Hollandse Schouwburg hebben we  

elkaar ontmoet. Ik vond dat zo bijzonder, een klas vol kinderen uit 

zoveel verschillende culturen. Wat dat betreft ben ik hoopvol. Discri-

minatie is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Tegelijk zijn migratie en 
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integratie ook van alle tijden. De bijbelse Ruth kwam uit Moab. Esther 

leefde in ballingschap in Perzië. Mijn jongste zoon Guy woont in New 

York, waar hij voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente is geworden. 

Ik was er tijdens de Hoge Feestdagen, er zaten wel zeshonderd mensen 

in de sjoel. Ik ben heel trots op hem.

 G O ED  EN  FO U T

 Joden die de oorlog hebben overleefd – maar vaak ook hun kinderen 

en zelfs kleinkinderen – verdelen mensen snel in goed en fout. Dat gaat 

onbewust. Kan ik bij deze man of vrouw onderduiken? Het is een vraag 

die altijd speelt. Het eerste moment waarop ik me dat goed realiseerde 

was in 1969, toen ik voor het eerst Israël bezocht. Ik merkte het meteen: 

ik hoef niet meer te wegen. Ik ben veilig.

 Als kinderrechter heb ik honderden kinderen gezien voor wie niet 

goed werd gezorgd en die onder toezicht of zelfs uit huis geplaatst 

moesten worden. Ik herinner me een jongen die met spoed elders 

moest worden ondergebracht, omdat we bang waren dat zijn moeder 

hem iets aan zou kunnen doen. Zij was uit Eritrea gevlucht, was ver-

kracht en daaruit was dit kind gekomen. Zulke situaties zijn extreem 

ingewikkeld; als moeder houd je van het kind, maar het confronteert 

je ook steeds opnieuw met het onrecht dat je is aangedaan.

 Het was lastig om op zo’n korte termijn een geschikt pleeggezin te 

vinden. Wel was er een ouder echtpaar bereid de jongen op te vangen. 

Eigenlijk waren die mensen ongeschikt, ze waren te oud. Maar ze  

stonden klaar en lieten ook ruimte om de biologische moeder de keuze 

te laten zelf voor haar kind te gaan zorgen. Dat is weleens lastig in 

pleegsituaties. Toen ik die pleegmoeder later nog eens opbelde in het 

kader van ons boek[1], vertelde ze dat de jongen naast haar zat. Hij was 

gebleven. Hij had wel veel problemen, hij was autistisch. Het kon die 

pleegmoeder niets schelen. ‘Hij is mijn glimlach van God,’ zei ze. Toen 

heb ik gedacht: bij deze vrouw kan ik onderduiken.

 RECHTERL I JKE  M ACHT

 Dat ik als jonge moeder studeerde en ging werken was voor mij 

vanzelfsprekend. Mijn man en ik moesten trouwen, omdat ik zwanger 

was, wat mijn moeder verschrikkelijk vond. Mijn vader zei: ‘We helpen 

je, maar je maakt wel je studie af.’ Dat heb ik gedaan. Zestien jaar ben 

[1] Met Loes de Fauwe
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ik advocaat geweest, daarna maakte ik de overstap naar de rechterlijke 

macht. Dat had ook te maken met mijn scheiding, ik wilde zekerheid.  

Destijds waren er nog weinig vrouwelijke rechters, tegenwoordig is het 

merendeel vrouw. Ik ben helemaal geen feminist, maar ik vind die femi-

nisering eigenlijk prima. We vonden het vroeger toch ook niet vreemd 

dat vooral mannen rechter waren? Het is alleen spijtig dat het vak daar-

door aanzien verliest. Hoe meer vrouwen in een bepaald beroep, hoe 

minder status het krijgt. Maar misschien is het een kwestie van tijd.

 Vrouwen en mannen zijn als rechter even vaardig. Alleen in zeden-

zaken bemerkte ik echt een verschil. In mijn beleving waren de mannen 

sneller geneigd de zaken een beetje milder voor te stellen. Zo van: ja,  

dat kan toch gebeuren. Vrouwelijke rechters oordeelden strenger in  

zedenzaken naar mijn gevoel. Wat niet wil zeggen dat we de vrouw 

altijd geloofden. Ik heb talloze vrouwen meegemaakt die hun ex-

partner ten onrechte van ontucht betichtten. Dan kwam zo’n vrouw 

binnen en dan wist je meteen: dat wordt een drama.

 N IE T  O PVALLEN

 Na mijn pensionering ben ik samen met Loes de Fauwe op zoek 

gegaan naar een aantal oud-pupillen om te kijken wat er van hen was 

terechtgekomen. Dat verschilde nogal. Een van de bijzondere verhalen 

betrof een Turks meisje dat al heel jong uit huis was geplaatst. Er was 

een bezoekregeling met de moeder, maar die sprak alleen Turks en 

het kind alleen Nederlands. Alles in die zaak ging mis. Uiteindelijk is 

dat kind zelfs ontvoerd naar Turkije, waar het niemand kende, de taal 

niet sprak, vreselijk. Jaren later belde ze mij op, omdat ze op zoek was 

naar haar dossier. Ze was teruggekomen naar Nederland, was juriste 

geworden, had een goede baan. Een traumatische jeugd hoeft een sterk 

karakter niet in de weg te staan. Dat vind ik een hoopvolle gedachte.

 Of ik zelf een sterke vrouw ben? Ik waag het te betwijfelen. Streng, 

dat wel. Dat vonden althans sommige cliënten. Of hun advocaten. Sterk 

heb ik me nooit gevoeld. De oorlog heeft me geleerd niet op te vallen. 

Dat klinkt misschien vreemd, omdat ik als kinderrechter zichtbaar was, 

ook in de media. Ik ben zeker ijdel. Maar ik maak mijzelf het liefst  

onzichtbaar. Ik zal nooit zomaar iets zeggen tijdens een vergadering. 

Niet opvallen was een voorwaarde om te overleven in het kamp. Dat is 

wat mij sterk maakt. Ik heb overleefd.
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