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 …Hella de Jonge (1949) verzoent zich 
met haar vader Eli Asser (1922).

 …In ‘Verlies niet de moed’ ontdekt ze 
haar verborgen familieverleden.
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Verzoening na een zware, kille jeugd. 
Heeft uw vader nu ook echt zelf inzicht 
in wat hij de kinderen aandeed?
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Zouden uw ouders zonder de oorlog 
wel goede ouders geweest zijn?
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Is dit alleen een ’40-’45-verhaal, of 
een verhaal van alle tijden?
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Is het speuren naar het familieverleden 
nu voltooid, of komt er nog meer?
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Hilbrand Rozema nd.nl/binnenland beeld Hella de Jonge
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Openings- en slotbeeld van ‘Verlies niet de moed’. In het midden: Hella met haar vader Eli op de stoep in de W eteringstraat.

Hella de Jonge groeide op in de 
schaduw van het oorlogstrauma van 
haar ouders. Eli Asser (1922) en Eva 
Asser-Croiset (1922-2012) overleefden 
als onderduikers. Naar buiten toe 
had vader succes als artiest en 
schrijver. Half Nederland kent zijn hit 
uit de serie ’t Schaep met de 5 
Poten: ‘Het zal je kind maar wezen’. 
Dat kind was zij, en ze werd er niet 
vrolijk van. Thuis werden de 
kinderen Asser verwaarloosd. Zij 
waren ‘bewijsmateriaal’, schreef ze 
in Los van de wereld (2006): de 
kinderen moesten het verlies 
goedmaken van de grootouders en 
alle andere familie. Kinderen om 
mee te pronken: als bloemen in een 
vaas. Voor nageslacht zorgen was 
(Joodse) plicht, ‘de ultieme overwin-
ning op Hitler’. M aar liefde konden 
de ouders hun kinderen niet geven. 
Daarvoor waren ze zelf te diep 
beschadigd. Geen kind kon de doden 
vervangen en hun eigen schuldge-
voel wegnemen. Een oude tante 
geeft Hella en haar zus moederlijke 
aandacht en breit truien voor hen. 
Een doos vol paperassen van deze 
tante Ro ontsluit ten slotte de 
familiegeheimen. Zeventig jaar later 
staan Hella en haar vader Eli bij de 
sloot in Apeldoorn waar haar ouders 
samen overheen sprongen. ‘M ijn 
moeder had een sterk zesde zintuig, 
misschien geërfd; de paragnost 
Gerard Croiset was haar halfbroer. Zij 
voelde het gevaar komen. M aar zij 
zag altijd de boze dingen – en ik wil 
de positieve zien. Ik zag delen van 
deze film in kant en klare beelden. 
De ‘opdracht’ om dit verhaal verder 
te vertellen, ervaar ik als een zegen.’
De film is vanavond om 18.30 uur 
nog te zien in EYE Amsterdam en op 
4 mei 2015 om 23.00 uur bij de VPRO.
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