
tieagent wees naar de achterkant van de vracht-
auto. Hij droeg een donkerblauw uniform met
glimmende knopen en hoge, smerige laarzen.
“Instappen,” zei hij.’

Ze werd naar de Hollandsche Schouwburg ge-
bracht. Daar werden de Joden verzameld voor
transport naar Westerbork. Ook haar ouders en
haar broer Werner waren daar. Wonderwel wa-
ren ze twee dagen later weer thuis in de Schelde-
straat. ‘Waarom ze ons hebben laten gaan, was
echt een raadsel.’ 

De vrijlating dankten ze vermoedelijk aan Leo
Buschoff, een oude dienstmaat van John uit de
Duitse loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. 

Maandagavond
Drie maanden later belandde Reni alsnog in
Westerbork, na de grote Amsterdamse razzia
van 20 juni 1943. Bij binnenkomst wachtte tot
haar grote schok een inspectie, naakt. ‘Oude en
niet meer zo heel jonge vrouwen, moeders met
slappe borsten en jonge meisjes nog strak in hun
vel. Bruin haar, rood haar, zwart en blond. Li-
chamen in de knop, op het punt van ontluiken,
en littekens op oudere lijven, het was allemaal
open en bloot te zien, al hield iedereen de armen
om zich heen geslagen, hoe warm het ook was.’

Elke maandagavond groeide de spanning in
het kamp. ‘Men liep door het kamp, langs de
zwarte, slapende trein. Als het beest wakker
werd, had het honger.’ Elke dinsdag vertrokken
de transporten naar de vernietigingskampen. 

Dankzij de Ecuadoraanse paspoorten die haar
vader had bemachtigd, ontkwam het gezin aan
deportatie naar Auschwitz. In plaats daarvan

Peter de Brock
AMSTERDAM

Zondagmorgen, 20 juni
1943. Bij een grote
 razzia in Amsterdam-
Oost en -Zuid werden
5542 Joodse inwoners
opgehaald en weg -
gevoerd naar Wester-
bork. Onder wie ook
de 11-jarige Irene
 Hasenberg. 

Ze verbaasde zich over de Amsterdammers op
straat. ‘Ze keken niet onze kant op, alsof ze ons
niet opmerkten. Alsof het normaal was dat er
Joden werden weggevoerd uit Amsterdam. Ze
stonden veilig aan de kant terwijl een rivier van
Joden langs hen stroomde.’ 

Het wegkijken was in april 1942 begonnen,
met de invoering van de Jodenster. ‘Mensen
keken naar de ster, en niet meer naar mij. Ze
keken weg of dwars door me heen. Ik was elf en
aan het verdwijnen.’

Scheldestraat
Jaren sprak ze zelden over de oorlogstijd, uit
angst het verleden te dichtbij te laten komen.
Keerpunt was haar deelname aan een panel -
gesprek in het Detroit Holocaust Center. Na af-
loop realiseerde ze zich dat zes miljoen oog -
getuigen van de Holocaust het zwijgen was
opgelegd. Als we vrijwillig het verleden laten
rusten, zouden alle slachtoffers tevergeefs ge-
storven zijn. Ze begon alsnog haar herinnerin-
gen op te schrijven. Van dat boek is nu de Neder-
landse vertaling verschenen: Reni’s reis.  

Irene Hasenberg – sinds haar huwelijk draagt
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Holocaust De kampervaringen van een Joods meisje

Ze vluchtte uit Berlijn en belandde via
Amsterdam en Westerbork in Bergen-
Belsen. Daar werd de toen 14-jarige 
Irene Hasenberg uitgeruild tegen Duitse
krijgsgevangenen. Het boek over haar
door de oorlog getekende kinderjaren 
is nu in het Nederlands vertaald.

ze de naam Butter – werd in 1930 in Berlijn gebo-
ren als dochter van John en Gertrude en zusje
van Werner Hasenberg. Na de machtsovername
van Adolf Hitler moest opa Julius Mayer afstand
doen van de bank die hij had opgericht en raakte
ook haar vader zijn baan bij de familiebank
kwijt. John Hasenberg vond een nieuwe betrek-
king bij de American Express Company in Am-
sterdam. Met de benodigde uitreispapieren ver-
huisde het gezin naar Scheldestraat 40.
Amsterdam voelde als een tweede thuis voor
‘Reni’: ‘De schaduw van Duitsland was een wolk
ver weg aan de weidse Nederlandse hemel.’ 

Na de Duitse inval in mei 1940 werden de
touwtjes geleidelijk aangetrokken. Eerst ver-
schenen overal bordjes met ‘Verboden voor
 Joden’, later werd haar schoolklas leger en leger.
‘Elke dag werd er iemand weggehaald, weg -
gevoerd om te gaan werken.’ 

Maart 1943 stopte de overvalwagen voor haar
bij de school. ‘Een gedrongen Nederlandse poli-

‘Mensen keken naar de
ster, en niet meer naar mij.
Ze keken weg of dwars
door me heen’

→ Irene met haar
broer Werner aan
de Nederlandse
kust in 1939, op
een achteraf
bewerkte foto.

‘Als het beest wakker 
werd, had het honger’


