
Salo Muller: ‘Tot vanavond en lief zijn hoor!’ Oorlogsherinneringen. Uitgeverij Verbum, 
Amsterdam 2014. ISBN 9789074274708 (Kind en ouders/ PTSS/ Coping/ED) Zie ook: 
www.verbum.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Salo heeft in de Tweede Wereldoorlog als Joods kind vanaf 1942 
ondergedoken gezeten nadat hij vanuit de crèche van de Hollandsche Schouwburg werd 
gered. Hij zat ondergedoken op acht adressen, onder meer in Friesland, waar hij Japje 
werd genoemd. Zijn beide ouders zijn omgekomen in Auschwitz. De onderduikouders 
die de jonge Salo anderhalf jaar onder hun hoede namen, Klaas Vellinga en Pietje 
Heddema-Bos, zijn in 2008 geëerd met een Yad Vashem eremedaille. Over zijn 
belevenissen in de oorlogsjaren schreef hij dit boek. Tot vanavond en lief zijn hoor! Dit 
waren de laatste woorden die zijn moeder tegen hem sprak toen ze hem bij de 
kleuterschool afzette. Die dag werd ze opgepakt door de Duitsers.’ 
  
Over de schrijver: 
Salo Muller (1936) werd bekend als fysiotherapeut van Ajax in de jaren zeventig. Hij zat 
naast Rinus Michels op de bank en behandelde de blessures van Johan Cruijff en Piet 
Keizer.  
Flaptekst: ‘Over zijn belevenissen tijdens de gouden jaren van Ajax schreef hij in 2006 
het boek Mijn Ajax. Na Ajax richtte hij zich op het opbouwen van zijn fysiotherapie 
praktijk. Hij was daarnaast dertig jaar lang hoofdredacteur van het blad voor de 
fysiotherapie, Fysioscoop, en schreef een tweetal boeken over blessures. In 2007 
verscheen Blootgeven, een boek over zijn werk als fysiotherapeut. Muller beschrijft 
hierin een groot aantal van zijn bijzondere patiënten. In 2013 debuteerde Salo Muller 
met zijn roman De foto. Het thema van dit boek is wederom de Holocaust. Het waarom 
van deze tragedie laat hem niet los. 'Er gaat geen dag voorbij of ik moet wel even huilen.'’ 
 
 
Inkijken:  
https://www.bol.com/nl/f/tot-vanavond-en-lief-zijn-
hoor/34236808/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-
226740458382&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-
226740458382&gclid=Cj0KCQjwre_XBRDVARIsAPf7zZhM2tdNCiYU3AQMpGK9sJd7
q9LeR0aFmYCZceA6rZ5bJNJyshRp-ogaAhR-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds#modal_open 
 
Recensies/Extra: 
Bol.com, Drs. Madelon de Swart: ‘(…) Salo duikt onder, heeft in vier jaar veel 
onderduikadressen, maar overleeft de oorlog. Hij heeft daarna veel fysieke en psychische 
klachten, maar dankzij zorgzame nieuwe ouders, zijn oom en tante, kan hij 
fysiotherapeut worden, onder andere van voetbalclub Ajax, en bouwt hij een eigen 
praktijk op. De sober geschreven herinneringen van de bekende fysiotherapeut en 
hoofdredacteur van vaktijdschrift 'Fysioscoop' vertellen een verhaal dat niet vergeten 
mag worden. Het heeft extra waarde door de vragen die hij stelt: hoe kon de 'Endlösung' 
plaatsvinden, waarom keken zoveel Nederlanders de andere kant op, waarom werkte de 
Joodse Raad mee? Op de omslag een zwart-witfoto van Salo als peuter. Kleine druk.’  
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https://www.youtube.com/watch?v=MdGYaR8piU8  
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