
Arie Kok maakt docuroman over Morie de Liever
 
'Een gewone Nijkerkse jongen mocht er niet zijn'
 

Maker Arie Kok van de docuroman
Morie poseert bij de woning
Holkerstraat 13 in Nijkerk, waar Morie
de Liever woonde.
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Morie de Liever (rechts) met zijn zusjes
Celia (links) en Berthie.
FOTO COLLECTIE FAMILIE
WASSINK

NIJKERK/AMERSFOORT
,,Een gewone Joodse jongen uit
Nijkerk was hij, maar hij mocht er
niet meer zijn,'' zegt de
Amersfoortse journalist Arie Kok.
Over die jonge Nijkerker, Morie de
Liever, schreef hij de docu-roman
Morie. ,,Hoe beleeft een jongen van
nauwelijks 15 jaar in de Tweede
Wereldoorlog de anti-Joodse
maatregelen van de nazi's tegen
hem en zijn volk? Dat verhaal wil ik
vertellen.''

JAN KAS

,,Duizenden kinderen zijn in de
oorlog vermoord alleen om wie ze
waren, omdat anderen dat zo
besloten hadden,'' zegt Kok.
,,Onder hen waren 18.000 kinderen
uit Nederland, Joden, Roma en
Sinti. 18.000 keer één kind.
Vermoord. Niet omgekomen, het
was geen ongelukje, maar een
moedwillige fabrieksmatige

moordpartij.''

In Nijkerk groeide Kok (45) op, het
idee voor zijn boek ontstond 3000
kilometer oostelijker, in Jeruzalem.
Het
Holocuaustherdenkingscentrum
Yad Vashem confronteerde de
auteur met de vermelding van
Nijkerk als een van de plaatsen van
waaruit Joden zijn gedeporteerd
naar vernietigingskampen.

Synagoge

,,Ik wist,'' vertelt Kok, ,,dat het
Synagogepad in Nijkerk zo heette,
omdat daar vroeger ergens een
synagoge had gestaan en volgens
het straatnaambord was de
Coltoflaan vernoemd naar een
voorganger van de Joodse
gemeente, maar met deze
schamele feiten hield mijn kennis
van de aanwezigheid van Joden in
Nijkerk wel op. Het Joodse verhaal
van Nijkerk was me nooit verteld.
Weer thuis in Nederland wilde ik de
geschiedenis van de
Jodenvervolging in de stad van
mijn jeugd kennen en doorvertellen.
Het verhaal van een gemeenschap
bleek het beste in woorden te
vatten door er één persoon uit te
lichten. Dat werd Morie de Liever.
Een foto van hem heeft bij het
schrijven steeds boven mijn bureau
gehangen.''

Morie droomt in de roman over de
toekomst. Hij voetbalt met andere
jongens op straat en haalt
kattenkwaad uit. Tot de oorlog
uitbreekt en hij tot zijn eigen
verbazing anders dan anderen blijkt
te zijn, een Jood. Een van zijn
beste vrienden is nota bene een
zoon van een NSB'er. Het net van
anti-Joodse maatregelen sluit zich
langzaam maar zeker rond hem.

Kok: ,,Morie vraagt naar het
waarom en wat er nou fout zou zijn
aan het jodendom. Moeder heeft,
zoals alle moeders, één wens: haar
gezin bij elkaar houden. Vader, die

in Nijkerk een manifacturenhandel
heeft, probeert als een goede jood
zijn lot te dragen. Vindingrijk en
onbevangen als hij is, tracht Morie
een onderduikadres te regelen,
maar dat leidt tot een conflict met
De Liever senior. Uiteindelijk neemt
het hele gezin de trein naar kamp
Vught. Het beseft op dat moment
nauwelijks hoe erg de toekomst zal
zijn.''

Vele generaties De Liever woonden
in Nijkerk. Mories vader en moeder
waren vrome Joden. Dat bood Kok
de gelegenheid Joodse rituelen
uitgebreid te beschrijven en ze
Morie mee te laten maken. ,,De
Nijkerkse Joden leefden met
dezelfde woorden en verhalen uit
het Oude Testament die ik hoorde
in de kerk van mijn jeugd. In veel
romans over de Jodenvervolging
zijn Joden slachtoffers met een ster
op, die weggevoerd worden. Ik heb
een levendige, vitale Joodse
gemeenschap willen schetsen, met
een vrolijk geloof. Die
gemeenschap is uit Nijkerk
verdwenen. Als Nederlanders, als
Nijkerkers hebben we dat laten
gebeuren. Het is ingewikkeld, ik
vraag me af of ik wél dapper zou
zijn geweest in de oorlog. Ik denk
het niet, maar ondertussen zijn
Morie en duizenden andere
kinderen en hun familieleden wel
vermoord.''

Bij de docuroman heeft Kok een
theaterstuk laten maken.
Theatergroep Het Ei uit Utrecht
speelt scènes uit het boek. Kok: ,,Ik
houd wel van verschillende
kunstvormen. Theater is weer een
andere manier om het verhaal van
Morie te vertellen.''

Journalist Arie Kok presenteert het
boek Morie op 8 mei vanaf 19.00
uur bij boekhandel Roodbeen aan
de Verlaat 13 in Nijkerk.
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