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De ambitieuze jurist is het jongste
kind van welgestelde Joodse ou-
ders. In 1928 begint hij in Haarlem
een eigen praktijk, zich specialise-
rend in arbeidsrecht. Voor de vak-
bond NVV houdt hij zich bezig
met het slechten van juridische
geschillen tussen arbeiders en
werkgevers. Vanwege de persoon-
lijke problematiek waarmee hij te
maken krijgt voelt hij zich weleens
een ‘juridisch biechtvader.’

Daarnaast is hij docent bij het
Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling, gevestigd in het Rozenprieel.
Tijdens een diploma-uitreiking in
1935 leert hij daar zijn verloofde
kennen, Ali Nieuwveen. Zij is niet-
joods, afkomstig uit een arbeiders-
milieu in de Leidsebuurt en een
felle voorvechtster van arbeiders-
emancipatie. Herbert en Ali, twee
handen op één buik.

Onverzettelijk
De maatschappelijk zeer betrokken
Herbert wordt in 1935 gekozen in
de raadsfractie van de SDAP. Daar
houdt hij zich bezig met sociale
vraagstukken, onderwijs en ge-
meenterecht. Net als zijn collega

Leo van Dam ontpopt hij zich als
een onverzettelijke tegenstander
van zowel de NSB als de commu-
nisten. Tijdens raadsdebatten heeft
hij met Louis Peper verschillende
verbale botsingen waar de vonken
van af springen.

Na de Duitse inval raakt hij
behalve zijn raadlidmaatschap ook
zijn maatschappelijke functies
kwijt. Bovendien moet hij zijn
praktijk aan een door de Duitsers
aangestelde bewindvoerder af-
staan. Nu is hij brodeloos, in de
steek gelaten door zijn partijgeno-
ten van de SDAP, zijn collega’s uit
de advocatuur en zijn leerlingen
van de kaderschool – zo voelt hij
het.

Herbert besluit zich, met zijn
verloofde, te verdiepen in het jo-
dendom. Hij treedt toe tot de ker-

kenraad van de Nederlands-Israëli-
tische Gemeente en vervolgens tot
de Joodse Raad van Haarlem. Ali
volgt ondertussen godsdienstlessen
bij opperrabbijn Philip Frank,
want ze willen met elkaar trouwen
volgens de Joodse wet.

Terechtgesteld
Nadat op 30 januari 1943 aan de
Korte Verspronckweg een Duitse
militair door het verzet wordt
doodgeschoten, pakken de Duit-
sers 145 mannen uit Haarlem en
Velsen op. Onder hen Drilsma,
opperrabbijn Frank en Barend
Chapon, de voorzitter van de Jood-
se gemeente. Tien van hen worden
terechtgesteld op 2 februari 1943 in
de duinen bij Bloemendaal. Onder
hen Drilsma, Frank en Chapon.

Meteen gaan de Duitsers, hierbij
geholpen door NSB’ers, over tot
deportatie van de families van het
drietal joodse slachtoffers. Herberts
zus, Marie, met wie hij na de dood
van hun ouders in Haarlem samen-
leeft aan de Verspronckweg, wordt
een paar dagen later vergast in
Auschwitz.

Na afloop van de oorlog brengt
burgemeester Reinalda Herbert
Drilsma in herinnering als ‘een
scherpzinnig jurist, goed spreker;
een der jongeren waarvan veel
werd verwacht.’ Het gemeentebe-
stuur laat in de hal van het stad-
huis een sierlijk herdenkingsbord
aanbrengen ter nagedachtenis aan
de tien gefusilleerde burgers. In de
duinen komen op de plekken van
de terechtstelling twee herden-
kingsstenen.

Wim de Wagt

Meer artiest
dan een jurist

Herbert Drilsma
door Duitsers
terechtgesteld in
de duinen

Herbert Drilsma (1906-
1943) komt uit een
muzikaal nest. Hij
overweegt serieus een

studie aan het conservatorium
(altviool), maar gaat uiteindelijk
rechten studeren in Amsterdam.
Spijt heeft hij er later nooit van,
maar zijn musische hart bleef
kloppen. ‘Jurist naar buiten, veror-
deningenvreter, maar eigenlijk veel
meer artiest’, zegt hij eens geksche-
rend over zich zelf.

Herbert Drilsma, tweede van rechts, bij de installatie in 1937 van burgemeester J.A. baron De Vos van Steenwijk. NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Peper is een vriendelijke, goed-
lachse man die altijd voor iedereen
klaar staat, maar ‘in zijn uitingen
niet vrij van ironie’, aldus een
krantenbericht uit die dagen. Hij
treedt in het huwelijk met Fokje
Posma, een niet-Joodse vrouw, die
zijn socialistische idealen deelt.
Het stel woont aan het Hofdijk-
plein (nu Drilsmaplein) in de
Potgieterbuurt, en krijgt drie
kinderen.

Eerst is Louis Peper tien jaar
lang bestuurslid van de SDAP,
voordat hij overstapt naar de

Communistische Partij Holland
(later CPN). Voor deze partij
neemt hij in september 1919 zit-
ting in de gemeenteraad. Peper
trekt zich het lot van de arbeiders-
klasse bijzonder aan. Er is een
felle strijd nodig om het kapitalis-
tisme door het socialisme te ver-

vangen, meent hij. Toch is ook in
de kapitalistische maatschappij de
verwezenlijking van bepaalde
communistische eisen mogelijk.
Zoals behoorlijke uitkeringen,
medezeggenschap in bedrijven. In
de crisisjaren maakt hij zich hard
voor steun aan werkelozen. Met
zijn echtgenote helpt hij vluchte-
lingen uit Duitsland. De commu-
nisten vergaderen in een pandje
aan de Bakenessergracht, dat zij
met gevoel voor heroïek het ‘Karl
Liebknecht Huis’ noemen.

Verzetswerk
Tijdens de oorlog verricht de
strijdlustige Peper voor de vak-
bond en de CPN verzetswerk,
zowel in Haarlem als in de Haar-
lemmermeer. Hij verspreidt illega-
le communistische bladen en
zamelt geld in voor het steun-
fonds van de bond, die door de
Duitsers verboden is.

Hij wordt gearresteerd op zijn
werk, 25 juni 1941. Enkele dagen
eerder zijn de Duitsers de Sovjet-
Unie binnengevallen. Omdat de
bezetter vreest voor ‘agitatie’
worden in heel het land, zoge-

naamd uit voorzorg, honderden
actieve communisten opgepakt.
De gevangenen gaan eerst naar
Kamp Schoorl, dan naar Amers-
foort. Daarna wacht de meeste
van hen deportatie naar concen-
tratiekampen. Pepers eindbestem-
ming is Neuengamme, een kamp
voor anti-Duitse politieke gevan-
genen, waar hij op 13 december
1941 aankomt. Vijf maanden later

overlijdt hij er, ernstig verzwakt,
aan de gevolgen van vlektyfus.

Kort na de bevrijding herdenkt
de voorzitter van de gemeente-
raad de gedreven, tot een geziene
persoonlijkheid opgeklommen
broodbakker met de woorden:
‘Zijn vaak geestige en tegelijk
ernstige opmerkingen blijven in
de herinnering voortleven.’

De urn met zijn as bevindt zich
dan nog op een begraafplaats in
Hamburg. Op 19 maart 1952
wordt de urn herbegraven op de
Eerebegraafplaats in Overveen.
De belangstelling is zeer groot.
Burgemeester Reinalda en ver-
schillende raadsleden brengen
hem de laatste eer. Een van zijn
medegevangenen, H. van Welzen,
neemt het woord. ‘Het leven van
Peper is niet tevergeefs geweest’,
zegt hij. ‘Wij danken je voor het
voorbeeld dat je gegeven hebt.’
En Pepers weduwe, Fokje: ‘In de
tijd van het verzet was men één.
Laten wij één zijn in de strijd om
de vrede. Dan eren wij het beste
de gevallenen.’
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Hij heet eigenlijk Levie, maar
iedereen kent hem als Louis. De
links-idealistische bakker en
broodbezorger werkt voor de
‘Coöperatieve Broodbakkerij en
Verbruiksvereniging De Vooruit-
gang’. Hij is afkomstig uit een
eenvoudig Joods gezin in Amster-
dam. Na de lagere school is hij
meteen gaan werken bij een bak-
ker in de hoofdstad. Voordat hij in
1905 in Haarlem belandde, leerde
hij eerst nog de fijne kneepjes van
het vak bij bakkerijen in Brussel,
Parijs en Londen.

’Het leven van Louis Peper is niet tevergeefs geweest’
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Louis Peper (1883-1942) circa 1935.

aan de wieg van de jongerenorga-
nisatie van de VDB en is voorzitter
van de landelijke Jongeren Vredes
Actie. De vrede is een van zijn
stokpaardjes. Hij geeft lezingen
over ontwapening en de immorali-
teit van oorlog. Ook is hij bestuurs-
lid van de Vereniging voor Volken-
bond en Vrede. Ondertussen rijst
zijn politieke ster. Begin jaren
dertig treedt hij toe tot de Haar-
lemse gemeenteraad. Onder zijn
leiderschap springt de VDB bij de
raadsverkiezingen in juni 1939 van
twee naar vijf zetels.

Al kort na 1933, het jaar van
Hitlers machtsovername, zoekt Van
Dam de confrontatie met de NSB.
De onverdraagzaamheid en min-
achting voor andersdenkenden die
de nationaalsocialisten tentoon-
spreiden, verafschuwt hij. Maar
ook in de communisten ziet hij een
groot gevaar. Ook zij wakkeren de
tegenstellingen alleen maar aan,
zaaien verdeeldheid. In mei 1937
houdt hij in Zandvoort een open-

bare lezing: ‘Niet Mussert, niet
Moskou, maar Nederland!’

Het verhaal wil dat Leo van Dam
na de Duitse inval op 10 mei 1940
via IJmuiden naar Engeland pro-
beert te vluchten, zoals honderden
andere doodsbange Joden. Tever-
geefs. Hij keert terug naar Haar-
lem, waar hij na zijn gedwongen
vertrek uit de gemeenteraad ook
nog zijn juridische praktijk kwijt-
raakt. Vervolgens duikt hij onder
op een adres in Amsterdam-Noord.

Merkwaardig
Van Dam zou zijn gearresteerd
door de wrede SD’er Friedrich
Engelsman en de Heemsteedse
politie-inspecteur B. Hagen, ver-
moedelijk in het voorjaar van 1942.
Engelsman en Hagen jagen schou-
der aan schouder op onderduikers
en politieke tegenstanders. Van
Dam wordt eerst opgesloten in
Scheveningen, daarna in Kamp
Amersfoort. ‘Vervolgens is hij naar
Polen vervoerd. Daarna is nooit

Leo van Dam krijgt zijn engage-
ment van huis uit mee. Zijn vader,
André van Dam, is een huisarts, die
de publieke zaak dient als gemeen-
te-arts. Leo ’s moeder, Evelina van
Dam-Cohen, is politiek actief voor
de Vrijzinnig Democratische Bond
(VDB), een voorloper van de VVD.
De Van Dams, een geassimileerd
Joods gezin, wonen aan de Wilhel-
minastraat. Na zijn vaders dood in
1929 blijft Leo daar gevestigd als
zelfstandig advocaat. Hij trouwt
een niet-Joodse vrouw, Jo Drijver.

Stokpaardjes
Leo doet er veel aan om jongeren te
betrekken bij de politiek. Hij staat

meer iets van hem vernomen’,
meldt het Haarlems Dagblad op 2
oktober 1945.

Merkwaardig genoeg had zijn
vrouw via de rechter nog in juni
1944 een poging gedaan om haar
van de aardbodem verdwenen
echtgenoot te bewegen in haar
levensonderhoud te voorzien. In de
krant verscheen een oproep: Of mr.
Leo Godfried van Dam zich wil
melden bij de rechtbank. Jo Drijver
weet dan nog niet, dat hij allang is
omgebracht, in Auschwitz op 14

augustus 1942.
Leo ‘s moeder, de weduwe Eveli-

na van Dam-Cohen, overleed in
Haarlem op 3 juni 1942. Let wel:
een dag nadat haar zoon veertig
was geworden. Hoogstwaarschijn-
lijk was hij toen al gearresteerd.
Was zij op de hoogte van zijn arres-
tatie? Hoe bekend hij in zijn tijd
ook was, van Leo van Dam is geen
tastbaar spoor, zelfs geen goede
portretfoto, bewaard gebleven.
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Leo van Dam, vermoedelijke tweede
van links, met andere raadsleden en
wethouders in 1937. NHA

Leo van Dam (1902-1942) in 1935.
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Leo van Dam, een vurig
bestrijder van de NSB

Herbert Drilsma in 1940. NHA

’Links-idealistische bakker’.
JOODSMONUMENT.NL

Wie in de jaren twintig en dertig
de plaatselijke kranten bijhoudt,
komt zijn naam regelmatig tegen:
mr. L.G. van Dam, jurist, bestuurs-
lid van tal van verenigingen, vre-
despleiter, politicus. Een bekende
Haarlemmer, overtuigd democraat
en vurig bestrijder van de NSB.

Aan het begin van de oorlog
telt de Haarlemse gemeente-
raad drie Joodse leden, na-
melijk Leo van Dam (Vrijzin-
nig Democratische Bond),
Herbert Drilsma (SDAP) en
Louis Peper (CPN). Peper is
de eerste die van de Duitsers
moet vertrekken, in augus-
tus 1940. De Duitsers bepa-
len namelijk dat er in de
gemeenteraden en de Pro-
vinciale Staten geen afge-
vaardigden van de CPN
meer mogen zitten. Behalve
Peper kan daarom ook zijn
niet-Joodse fractiegenoot
Dirk Noordewier zijn biezen
pakken. Van Dam en Drils-
ma volgen een paar maan-
den later. Zij worden ge-
schorst als gevolg van een
anti-Joodse maatregel, die
inhoudt dat Joden niet lan-
ger in dienst mogen zijn van
overheden. In november
1940 wonen zij voor de laat-
ste maal een raadsvergade-
ring bij. 

Wie waren deze drie Jood-
se raadsleden en hoe verging
het hen na hun vertrek?


