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Wat kón ze lastig zijn. Altijd stelde ze kritische
vragen bij vergaderingen, bijna dagelijks stuurde
ze ingezonden brieven naar kranten. Want
Henriette Boas wist het altijd beter. En had vaak
nog gelijk ook, zoals bij de ontmaskeringen van
Weinreb en Menten. Deze week verscheen haar
biografie ‘De waarheidszoekster’.
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Boas wist
het altijd
beter
Over Pauline
Micheels:

Dr. Pauline Micheels
groeide op in liberaal
Joods gezin in Den
Haag. Ze studeerde
geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en werkte bij het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (nu
NIOD). Ze was actief als
lerares en schreef boeken
waarin de Tweede Wereldoorlog de rode draad
vormt. Ze woont en
werkt in Amsterdam.
Haar boek ‘De Waarheidszoekster’ verschijnt
bij Uitgeverij Boom.

Z

e was de waakhond van
de pers. Zodra je als
journalist schreef over
Israël, Joden of de
oorlog, kon je een brief
van haar verwachten.
Omdat het naar haar idee toch nét
even anders zat dan in je verhaal
stond. Ze was goed voor zeker vier
ingezonden stukken per week.
Zó veel dat eindredacties soms gek
van haar werden. Maar ja, vaak had
ze tóch een punt. Zodat haar brief
tóch de kolommen haalde.
Geen bijeenkomst van Joodse organisaties of ze was er, met een lastige vraag. En anders zat ze met haar
neus in de boeken en de kranten.
Het huis in Badhoevedorp waar ze
in haar eentje woonde, was één
grote papierwinkel, gevuld met
20.000 boeken en dozen, tassen en
kasten vol knipsels en brieven. Tijd
om te koken nam ze niet: ze leefde
op sinaasappels en koffie.
Hoewel Henriette Boas (1911-2001)
vooral te boek stond als brievenschrijfster en weerbarstige eenling,
was ze meer dan dat. Want door
haar kwam de affaire rond oorlogsmisdadiger Pieter Menten aan het
licht en het was Henriette Boas die
met haar scherpzinnigheid de
leugens van Friedrich Weinreb wist
door te prikken. ,,Ze was zeer intelligent, maar ze was onhandig in de
omgang. Een behoorlijk explosief
tiepje,’’ zegt historicus dr. Pauline
Micheels, die de biografie van Boas
schreef.
Haar klus begon met het ordenen
van die stapels papier, uit huize
Boas. Zó veel dat de vloer van het
kantoor van Micheels al gauw vol

lag. Daarna de gang. En vervolgens
de kamer ernaast. ,,Het was allemaal zó goor dat ik speciaal oude
kleren aantrok om langs al die
paperassen over de vloer te kruipen.’’ Al die nagelaten correspondentie en notities samen ademden
het leven van een zonderlinge
eenling, strijdend voor rechtvaardigheid. ,,Af en toe riep ze zo veel
weerzin op dat ik dacht: hoe kún
je. Maar aan de andere kant was
het ook weer intrigerend om te
zien hoe vasthoudend ze was en
wat ze daarmee wist te bereiken.’’

Karakter
Henriette Boas groeit op in een
Joods gezin in Amsterdam. Al jong
is ze actief bij de zionistische
jeugdbeweging. Haar vader was
leraar klassieke talen. Net als hij
studeert ook zijn dochter klassieke
letteren. Als ze 26 is, promoveert ze
cum laude, maar het lukt haar niet
om een geschikte baan te vinden.
,,Ze kende genoeg mensen met
invloed, maar haar karakter was
een struikelblok voor een wetenschappelijke loopbaan, ’’ meent
haar biograaf. Ze bleef ongetrouwd. ,,In die tijd waren vrouwen toch ondergeschikt aan hun
man. En ze had geen talent voor
ondergeschiktheid. Laat staan dat
ze in staat was om een huishouden
te runnen.’’
In februari 1940 krijgt Boas een
beurs om in Parijs te studeren,
maar bij het uitbreken van de
oorlog wijkt ze vanuit Frankrijk
uit naar Engeland. In Londen doet
ze onder meer vertaalwerk bij de
BBC en werkt ze aan een boek over
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Henriette Boas
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het Midden-Oostenvraagstuk. In
1947 emigreert ze in het kielzog
van veel familieleden naar Israël.
Ze gaat aan de slag bij een Amerikaans persbureau in Jeruzalem en
werkt later bij het ministerie van
Handel, maar in haar vier jaar in
het Heilige land weet ze nooit haar
draai te vinden. Ze heeft aanvaringen op haar werk, voert een jarenlange strijd met haar huisbaas en
noem maar op. ‘Op menschen van
de burgerstand werk ik als een
roode lap op een stier’, schrijft ze
haar moeder met enige zelfkennis.
Uiteindelijk ziet ze geen andere
uitweg dan een terugkeer naar
Amsterdam, waar ze bij haar moeder gaat inwonen. Ze solliciteert
zich een ongeluk bij uitgevers,
kranten en de universiteit. Allemaal tevergeefs. Tot ze na eindeloos solliciteren als lerares aan de
slag kan. Eerst in Gorinchem, later
in Badhoevedorp. Maar dat weerhoudt haar er niet van om als correspondent van Israëlische kranten
overal op te duiken waar de ‘Joodse
zaak’ aan de orde komt: van ambassadeursbezoeken tot vergade-
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ringen en rechtbankzittingen.

Anne Frank
Ook in Nederlandse kranten duikt
haar naam op. In haar ingezonden
stukken is ze kritisch op heilige
huisjes van de Joodse achterban:
van de Anne Frank-verering moet
ze niks hebben (te veel cultus) en
een speciale pensioenregeling voor
Joodse oorlogsslachtoffers vindt ze
‘misselijkmakend’ omdat Joden
daarmee apart komen te staan. Ook
in de zaak rond Friedrich Weinreb
roert ze zich met felle woorden.
Deze Nederlandse Jood is na de
oorlog tot zes jaar cel veroordeeld
wegens oplichting en verraad van
Joodse landgenoten. Tegen betaling zou hij Joden uit handen van
de Duitsers houden, beloofde hij.
Maar veel goedgelovigen die hem
betaalden, belandden alsnog in de
gaskamer. In de jaren zestig gaan
er geluiden op dat Weinreb juist
een standbeeld verdient omdat hij
levens zou hebben gered, tijdens
de oorlogsjaren. Een boek met
memoires van de hoofdpersoon
zelf moet die heldenrol benadruk-
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ken. Zijn eerherstel wordt gesteund door invloedrijke namen als
Renate Rubinstein en Aad Nuis,
maar Henriette Boas duikt in de
feiten en slaat kranten en autoriteiten om de oren met ‘Weinreb’s
onwaarheden’. Later komt ook het
NIOD tot de conclusie dat Weinreb
een foute fantast was. Waarmee
Boas haar grote gelijk haalt.
Als later blijkt dat de Rijksvoorlichtingsdienst Weinreb‘s steunpi-

laar Renate Rubinstein de opdracht
geeft om ter gelegenheid van de
achttiende verjaardag van prins
Willem-Alexander een boek over
de troonopvolger te schrijven,
deinst Boas er niet voor terug haar
rivale pootje te lichten. Ze klimt in
de pen om de Oranjes te waarschuwen. Natuurlijk rept ze in haar
brief over de rol van Rubinstein in
de Weinreb-zaak, waarop ze de
RVD aanraadt om een andere auteur te zoeken. Want: ‘In handen
van Renate Rubinstein wordt het
een aanfluiting of althans volkomen ongeloofwaardig’. Haar waarschuwing maakt weinig indruk ten
paleize: de klus gaat naar Rubinstein. ,,Voor een biograaf is zo’n
brief natuurlijk een heerlijke krent
in de pap’’, zegt Micheels grijnzend.

Menten
In mei 1976 leest Henriette Boas
een artikel over een kunstveiling
waarbij werk uit de collectie van de
Blaricumse verzamelaar Pieter
Menten onder de hamer gaat. Menten kreeg na de oorlog een lichte

straf omdat hij tijdens de bezetting
in Polen voor de SS heeft gewerkt.
Justitie verdacht de miljonair er
destijds ook van dat zijn kunstverzameling afkomstig is van diefstal,
maar kon dat toen niet bewijzen.
Als de veiling wordt aangekondigd, lijkt het beladen verleden van
Menten iedereen te ontgaan. Maar
zodra Henriette Boas er lucht van
krijgt, tipt ze de pers, waarna half
Nederland zich tegen Menten
keert. De veiling wordt afgelast en
de kunstverzamelaar zelf vlucht
naar Zwitserland, waar hij wordt
gearresteerd. Nader onderzoek
leert dan dat Menten in Polen
verantwoordelijk is geweest voor
de meedogenloze moord op tientallen burgers. Uiteindelijk wordt
hij veroordeeld tot tien jaar cel en
een boete van een ton. ,,In deze
zaak zie je opnieuw hoe scherp ze
was’’, meent haar biograaf. ,,En dat
haar scherpzinnigheid samen ging
met een groot rechtvaardigheidsgevoel.’’
Dat de affaire rond Menten de
gemoederen nu - na veertig jaar –
nog bezighoudt, blijkt uit de tv-

serie over Menten die dit najaar
wordt uitgezonden.

Brievenschrijfster
Uiteindelijk groeit Henriette Boas
vooral uit als de bekendste ingezonden brievenschrijfster van ons
land. Er kan geen artikel over Joodse kwesties verschijnen of ze reageert erop. ,,Daar wordt nog wel
eens denigrerend over gesproken,
maar dat kan me niet schelen’’,
zegt ze in 1982 in een interview. ,,Ik
vind dat ik, als overlevende en
bovendien als iemand die makkelijk schrijft, de plicht heb om dingen te zeggen, die anderen ook
zouden willen zeggen of gezegd
zouden willen hebben .’’
De welles-nietes-discussies waarin
ze vaak belandt, roept in haar
biografie soms een beeld op van
ruzie na ruzie. ,,Er is geen bevolkingsgroep die zich na de oorlog
zo in onderling gekibbel heeft
gestort als de overgebleven Joden’’,
stelt Micheels. ,,Omdat er zo veel
onverwerkt oorlogstrauma in die
generatie schuil gaat, hebben ze
het elkaar heel moeilijk gemaakt.’’

Hoe kijkt de biografe na het voltooien van haar boek naar de
hoofdpersoon die ze beschreef?
,,Henriette Boas was een lastige,
bijna onmogelijke persoonlijkheid
om mee om te gaan. Ze deed geen
enkele concessie. Nooit. Maar hoewel ze klaagde en zuchtte over het
onbegrip om haar heen, sloeg ze
zich daar ook weer moedig doorheen. En toen ze na haar zeventigste door een nieuwe generatie niet
zo zeer meer als lastpost, maar als
excentrieke oude dame werd gezien, werd haar leven leuker. Ze
kreeg ook op veel punten gelijk:
haar getetter tegen de linkse journalistiek kreeg een breder draagvlak en met haar strijd tegen Weinreb en Menten had ze zich maatschappelijk dienstbaar kunnen
maken. Dat moet voor haar een
grote erkenning zijn geweest.’’
Draaide haar leven om het verschil
tussen gelijk hebben en gelijk
krijgen? ,,Bij haar was het vooral
een kwestie van gelijk wíllen hebben. Ze was gewoon overtuigd van
haar eigen gelijk en wilde dat de
wereld die waarheid kende.’’
■

