
Liefde en verraad 
in Gent

Martha’s labyrint is een verfilming 
waard. Al is deze biografische schets over antise-
mitisme, collaboratie én vrouwenliefde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bittere werkelijkheid. 
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Yvonne en Andreas na hoogoplopende ruzies 
finaal op de klippen gelopen en wordt de echt-
scheiding aangevraagd. Een echtscheiding die 
meteen ook het tragische einde van Martha 
inluidt. Andreas is ondertussen in de ban van 
de collaboratie en neemt wraak door Martha 
te verklikken. Ze wordt opgepakt en gedepor-
teerd naar Auschwitz waar ze overlijdt. Mar-
tha is dertig jaar oud.

Uitzonderlijke vrouwen 
Met het portret van de bewogen levens van 
twee uitzonderlijke vrouwen die elkaar in 
troebele tijden leerden kennen, heeft Marc 
Verschooris een beklijvend boek geschreven. 
De historicus is verbonden aan het Ceges-
oma, dat toonaangevend onderzoek doet naar 
de Tweede Wereldoorlog, en specialiseert zich 
al bijna twintig jaar in verzet, collaboratie en 
Jodenvervolging in Vlaanderen. Eerder 
schreef hij het verhaal van Martha en Yvonne 
al beknopt neer in Uit de lus van de strop 
(2020) waarin hij de verhalen van Gentse ver-
zetsstrijders bundelde. Dat boek las ook Yvon-
nes kleindochter, die niet op de hoogte was 
van het moedige verzet van haar grootmoeder. 
Met een stapel onbekende documenten en fo-
to’s uit het familiearchief verdiepte Ver-
schooris zich verder in de verbijsterende le-
vensverhalen van Martha en Yvonne. 

Martha’s labyrint bevindt zich op het kruis-
punt van Holocauststudies, het onderzoek 
naar collaboratie en verzet in België, migratie- 
en gendergeschiedenis. De manier waarop 
Verschooris al deze thema’s behandelt en zich 
geduldig maar trefzeker vastbijt in het bron-
nenmateriaal om zo een bijzonder complexe 
puzzel te leggen, wekt bewondering. De ma-
nier waarop de levens van Martha en Yvonne 
met elkaar verweven raakten, symboliseren 
een veelvoud aan onbeschreven levens van 
joodse slachtoffers, verzetsstrijders, collabo-
rateurs of toevallige omstanders. Onvermoei-
baar en geëngageerd traceert de auteur het so-
ciale netwerk van beide vrouwen via hun 
briefwisseling, juridische bronnen, reisdocu-
menten enzovoort. 

De veelheid aan informatie levert een gede-
tailleerd beeld op, maar overdondert soms. 
Als lezer is het niet altijd evident om niet te 
verdwalen in Martha’s labyrint. De onder-
zoeksmatige drang naar volledigheid haalt 
het soms van de overzichtelijkheid. Maar mis-
schien stemmen net die kronkels, doodlopen-
de sporen en toevalligheden in het labyrint 
dat elk mensenleven is, extra tot nadenken. 
De flaptekst van Martha’s labyrint prijst het 
boek als ‘een filmscenario waard’. Dat is het 
minste wat je kan zeggen. Er is minstens een 
prestigieuze dramaserie nodig om de bewo-
gen levens van Martha en Yvonne te eren.

Jonas Roelens

recensie

Het leven lacht de 26-jarige Martha Geiringer 
toe in 1938: de Weense biologe werkt volop 
aan een veelbelovend doctoraat. Een werk dat 
nooit voltooid zal worden. Want Martha is 
Joods. Wegens de Anschluss van Oostenrijk 
door nazi-Duitsland en het toenemende anti-
semitisme verlaat Martha noodgedwongen 
haar onderzoeksinstituut en samen met haar 
familie slaat ze op de vlucht. Via Zwitserland 
en Frankrijk belandt ze in België. Daar wordt 
ze opgevangen door Yvonne Fontaine, een 
Gentse verzetsstrijdster die zich het lot van 
Martha aantrekt en haar van 1938 tot 1942 on-
derdak verleent in haar dokterspraktijk. 

Het klikt meteen tussen de intelligente 
Martha en de rebelse Yvonne, die zich als ge-
trouwde vrouw niet laat verstikken door de 
patriarchale conventies van die tijd. Niet haar 
man, de gefnuikte architect Andreas Claes-
sens, maar zij is de belangrijkste kostwinner. 
Ook Martha kleurt buiten de lijntjes. Ze wei-
gert haar lesbische geaardheid verborgen te 
houden, want ‘ich kann nichts daran ändern’. 
De band tussen de vrijgevochten vrouwen 
wordt algauw inniger en Yvonne verlaat het 
echtelijke bed om in Martha’s kamer in te 
trekken. Hoewel de tijd een idyllische zomer 
lang lijkt stil te staan, is het tegendeel waar. 

België wordt bezet en antisemitische wet-
ten worden ingevoerd. Martha maakt een rati-
onele keuze, verlaat Gent en vlucht verder. 
Naar de Filipijnen, waar ze van plan is een ver-
standshuwelijk aan te gaan met een oude 
Weense bekende. Dat plan draait op niets uit 
en Martha keert halsoverkop terug naar Gent. 
Terug naar Yvonne. De situatie is echter gron-
dig veranderd en Martha wordt verschillende 
keren gevangengezet. In 1942 bijvoorbeeld 
omdat ze zonder de verplichte Jodenster op 
pad is. Een jaar eerder is het huwelijk van 
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Echternach
Ik heb ze lang voor me uitgeschoven, die 

onlangs vertaalde vroege novelle van Stefan 
Zweig (1881-1942). De Oostenrijker publi-
ceerde Die Wunder des Lebens in 1904. Ik 
kende zijn reisverhalen van dezelfde perio-
de, meer bepaald zijn beschrijving van het 
mondaine Oostende in 1902. Zwierig en 
elegant, dat wel, maar ik herinner me voor-

al komma’s, eindeloze zinnen en bijzinnen waar iemand met 
mijn keukenduits over struikelt en valt, of steeds weer een 
stap terug moet – Echternach is een mooi stadje, maar die 
processie gaat snel vervelen. Vandaar mijn volstrekt onrede-
lijke vooringenomenheid tegen de vroege Zweig. 

Dit boekje is dan wel een hedendaagse Nederlandse verta-
ling, De wonderen van het leven, maar zou dat de woordento-
ren niet nog wankeler maken?

 Ik ben zonder schaafwonden voorbij de eerste bladzijde 
(één kloeke brok sfeerschepping) geraakt en bijna tachtig 
bladzijden later bij het einde aangekomen. Geen bovenmen-
selijke inspanning. Deze Zweig is meer dan zomaar goed ver-
taald. Els Snick, vooral bekend van haar vertalingen van het 
werk van Zweigs vriend Joseph Roth, zette hier elf studenten 
vertaalkunde aan het werk. Ik kan me voorstellen dat ze en-
thousiast waren over de opdracht. Hopelijk zagen ze snel in 
dat het geen wandeling in het park zou worden. En: hoe doe 
je dat, met een ‘collectief’ een novelle vertalen? Hoe dan 
ook, ze leverden een vertaling zonder zichtbare naden af. 
Snick drukt in het nawoord enkele Duitse passages af, om de 
lezer te overtuigen van de moeilijkheidsgraad van de klus.

Zweig is in goeden doen in De wonderen van het leven, 
hooggestemd en meesterlijk in het oproepen van een sfeer 
tussen licht en donker, soms zoals een Caravaggio. Het is 
een novelle met Antwerpen als decor; de tijd is circa 1566, 
het jaar van de Beeldenstorm.

De line-up op zich verraadt al veel: een oude katholieke 
schilder, een joods weesmeisje en een baby van een protes-
tantse moeder. Ze poseren voor een Madonna met kind, die 
een tweeluik moet vormen met een schilderij dat in Italië is 
gemaakt voor een koopman die zijn liederlijk leven afzwoer. 
De Antwerpenaar bracht het onafgewerkte kunstwerk mee 
naar zijn thuisstad, waar hij de oude schilder vraagt het 
tweede luik toe te voegen. Dat is kaal het verhaal, zonder de 
ontknoping.

De unieke samenwerking van het trio lijkt een aanzet tot 
een ideale wereld waarin religies mekaar niet naar het leven 
staan, maar zich verzoenen. Maar ik schreef het al: we zijn 
1566, een tekeningetje is overbodig. Zweig maakt er een the-
atraal drama van, introduceert de obsessie. Vintage.

En die lange zinnen? Ik trek mijn al zo futiele bezwaren 
in. De wonderen zijn de wereld niet uit.

De wonderen van de wereld is uit bij Vrijdag. Een Nederlandse 

vertaling van ‘Hoogseizoen in Oostende’ vind je in Het land 

tussen de talen, eerder gepubliceerd bij Van Oorschot.
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Peter Jacobs tipt een boek dat hij niet kon weerstaan
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