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Veel meer dan een
dienstmeisje

Door Chantal Bakker

De 106-jarige Goitske Spiegelaar-Hoff had
een vast voornemen voor 2012. Uitvinden
hoe het de joodse familie Barber uit Am-
sterdam was vergaan. Liefst 88 jaar geleden
werd zij het dienstmeisje van de Barbers. Ze
werkte er vijf jaar en werd deel van het ge-
zin. "Ik vertrok in 1930 en nooit heb ik ge-
weten of de familie Hitler heeft overleefd."
Dagblad van het Noorden zocht het uit.

Z
e kreeg hem cadeau ter ere van de

verloving van ’Moos’. Meer dan tach-

tig jaar later zit hij nog om haar vin-

ger. De gouden ring met dieprode

steen. Hij herinnert de 106-jarige

Goitske Spiegelaar-Hoff uit Nieuw-Amsterdam

nog elke dag aan de joodse familie Barber uit

Amsterdam. "Ik kwam in 1924 als dienstmeid,

maar werd onderdeel van het gezin." Hoff ver-

trok in 1930 omdat zij zich verloofde. Maar het

contact bleef. Vlak voor de oorlog werd het stil.

Bijna tachtig jaar leefde Hoff in angst: was de

familie slachtoffer geworden van Hitler? "Ik zou

het zo graag weten", drukte ze mij op haar 106e

verjaardag op het hart. Een zoektocht kon niet

uitblijven. Het mysterie ontrafeld.

Eerst meer over Hoff zelf. Ze werd geboren in

Nieuw-Amsterdam op 14 december 1905 en op

haar dertiende uitbesteed door haar moeder. Een

warm gezinsleven moest ze missen. Er moest

geld worden verdiend voor het gezin: 100 gulden

per jaar. De eerste jaren werkte Hoff in Klaziena-

veen, Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Em-

men. Ze had het niet slecht maar echt gewaar-

deerd voelde zij zich ook niet. Tot ze op haar

negentiende via een vriendin terecht kwam bij

de joodse familie Barber in Amsterdam. "Jacob en

Grietje Barber beschouwden mij als een van

hen."

Ook de zes kinderen Joël, Samuel, Hendrika

(Heintje), Karel, Levie en Maurits (Moos), sloten

het jonge dienstmeisje in hun hart. Hoff laat een

theekopje zien. "Gekregen van ’Heintje’. Ze kocht

het servies bij de allereerste Hema." Ze toont de

ring die ze cadeau kreeg ter gelegenheid van de

verloving van Moos. Geen twijfel, in Amsterdam

was Hoff veel meer dan een dienstmeisje. "Ik had

de familie lief. En zij mij. Het was de mooiste tijd

van mijn leven."

Hoff verloofde zich in 1930 met haar vroegere

buurjongen Jan Spiegelaar. Met pijn in haar hart

nam ze afscheid van de familie Barber. "Was Jan

er niet geweest, dan was ik gebleven." In haar

geboortedorp bracht Hoff vier kinderen ter we-

reld: drie zoons en een dochter. Voor het gezin

werd in 1939 op eigen kracht een huisje aan het

spoor gebouwd. Er werd hard gewerkt. Als het

even kon, werkte Hoff met de kinderen op het

land om extra centen te verdienen. "We wilden

ze een goede opleiding bieden." In Amsterdam

werd Hoff gemist. Waarde Goos, je kan ons ge-
looven dat wij het meer dan eens over je hebben. Ik
kan nog maar niet op streek komen van af dat je
weg bent schrijft Grietje in 1931 aan haar geliefde

voormalige dienstmeisje. Ook de kinderen van

Jacob en Grietje zijn Hoff niet vergeten. Je krijgt
apart de groeten van Karel en Hendrika.
In de brieven wordt Hoff ook geïnformeerd

over de kleinkinderen over wie zij zich vaak met

zorg ontfermde. Greetje en Sam van onze Hendri-
ka zijn heel goed. Greetje heeft een blonde krulle
kop precies een pop. Wij zeggen meer dan eens:
Goos moest je zien. Dan zegt ze: waar is Goos en
waarom komt ze niet bij mijn? En verder: Marga-
ret van Moos hebt al 2 tantjes. Over de klein-

zoons: Jonas van Levie en Japie en Sallie van Karel
zijn een paar flinke jongens. In de brieven vraagt

Grietje Barber herhaaldelijk: Kom je eens langs,
Goos? Altijd ben je welkom. Maar een weerzien

zou er nooit van komen. Het briefverkeer stopte

kort voor de oorlog. Daarna vernam Hoff niks

meer van de Barbers. Bijna tachtig jaar vroeg ze

zich af: heeft de familie de oorlog overleefd?

De zoektocht naar het antwoord begon in

kamp Westerbork. Dankzij de brieven en het

vlijmscherpe geheugen van de 106-jarige Hoff

kwam vanuit het voormalige concentratiekamp

snel goed bericht: de stamboom van de familie

Barber was gevonden. Allemaal waren ze in 1936

naar Johannesburg gevlucht. Een stad die ze

volgens Hoff lief hadden en waar een grote jood-

se gemeenschap woonde. Alles wees erop dat de

Barbers de oorlog hadden overleefd. Op zoon

Karel na. Die viel in 1943, evenals zijn vrouw

Heintje en zoons ’Japie’ en ’Sallie’, in handen van

de nazi’s. De stamboom riep nieuwe vragen op.

Karel en zijn gezin vonden de dood in een con-

centratiekamp. Hoe kon dat? Was Karel vroegtij-

dig teruggekeerd naar Nederland? Misschien

zelfs de hele familie?

De zoektocht ging verder op het internet

waarop een overlijdensbericht van een kleinkind

van Jacob en Grietje werd gevonden: Jonas Bar-

ber. In de necrologie stond de naam van Jonas’

dochter Susan (57) uit Los Angeles. Er ontstond

contact via Facebook. "Toen ik hoorde dat Goitske

Hoff nog leefde, moest ik huilen." De Ameri-

kaanse legt in een ontroerende brief aan Hoff uit

waarom. Mijn vader Jonas was een zoon van Le-
vie. Jonas heeft jou altijd in zijn herinneringen
meegedragen. Hij noemde je ’een lieveling van een
meid’. Je kookte zo lekker en speelde met hem en
zijn zusje. Helaas overleed Jonas in 2009. Wat had
het mijn vader goed gedaan om te weten dat ie-
mand nog elke dag aan zijn familie dacht.
Susan schept ook duidelijkheid over het droe-

vige lot van Karel. Karel keerde voor de oorlog
terug naar Nederland omdat zijn vrouw Heintje
heimwee had naar haar familie. Hadden ze dat
maar nooit gedaan. Mijn vader, die veel met Japie
en Sallie speelde, kon hun dood nooit verwerken.
Evenals de dood van Gretha, het enige kind van
Samuel. Zij was in 1942 op weg naar haar Neder-
landse verloofde in Engeland. De boot waar ze op
zat werd gebombardeerd. De rest van de familie

overleefde en woonde lange tijd in hetzelfde

flatgebouw in Johannesburg. De mannen ver-

kochten tapijten in heel het land. Jacob overleed

in 1946, Grietje in 1950.

Ook uit Zuid-Afrika kwam een bericht voor

Hoff. Margaret (Gretha), de dochter van Moos,

reageerde op een artikel dat over de zoektocht

was geplaatst in de Jewish Report. Dat Hoff nog

altijd een ring draagt ter ere van de verloving

van haar vader Moos, ontroert de 82-jarige

vrouw. "Dit is zo speciaal. Mijn zoon woont in

Nederland. Ik hoop hem dit jaar te bezoeken.

Dan kom ik langs bij Goitske." Uit Amerika

kwam een reactie van Leonard Barber, een klein-

kind van de eerste zoon van Jacob en Grietje:

Joël. "Geweldig dat deze vrouw zich om het lot

van onze familie bekommerde. Haar relatie met

mijn overgrootouders moet heel bijzonder zijn

geweest dat ze hen al zo lang in haar gedachten

meedraagt. We wensen haar vele jaren", zegt

Leonard, wiens broer Gary een succesvolle pro-

ducer is van Hollywoodfilms zoals The Tourist
met Angelina Jolie en Invictus met Morgan Free-

man. Gary Barber laat weten het verhaal van

Hoff "geweldig" te vinden.

Hoff straalt van de hartverwarmende berich-

ten. Verdriet is er over het lot van ’arme Kareltje’

en zijn gezin. En stiekem had ze gehoopt dat er

naast Margaret meer kleinkinderen in leven

waren geweest. Zoals de kleine Sam en Greetje

van Hendrika, van wie ze nog altijd een foto bij

zich draagt. Helaas mocht dat niet zo zijn. "Maar

het is fijn dat ik eindelijk weet hoe het Jacob,

lieve Grietje en hun kinderen is vergaan. En dat

ik werd herinnerd." Want dat werd de Nieuw-

Amsterdamse. De herinnering aan haar overleef-

de drie generaties en meer dan tachtig jaar. "Dat

vind ik mooi", zegt ze trots. Hoff kijkt naar de

ring van Moos die schittert in het lentezonnetje.

Ooit raakte ze hem kwijt. Haar man, die in 1978

overleed, vond hem jaren later terug in de tuin.

Zoals Hoff ook nu weer een stukje van de Bar-

bers ’terugvond’. Haar blik gaat richting de stam-

boom. Ze lacht en bedankt. Maar de weemoed

blijft. "Kon je ze maar terughalen, hè?"

¬
v

¬ Grietje en Jacob Barber samen met de zus

van Grietje.
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(Grietje)

Nikkelsberg
1876 - 1946

Jacob
Barber

1875 - 1950

Karel

1900 - 1943
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(Heintje)

1898 - 1975
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1897 - 1960
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Samuel
(Sam)
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1925 - 1997

Leonard Susan

Gary
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1922 - 1983

Heintje
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Samuel
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(Solly)

1897 - 1971
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1904 - 1993

Frederika
Meents

1898 - 1995

Elisabeth
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(Sientje)

1898 - 1959
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¬ Goitske (bovenaan) met nog een dienst-

meid en een van de kleinkinderen van Jacob

en Grietje: Greetje.


