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PREFACE 
 

The following oral history testimony is the result of a videotaped interview with Tiemon 
Hoffman, conducted by Klus Müller on January 25, 1996 on behalf of the United States Holocaust 
Memorial Museum. The interview took place in Hoogeveen, The Netherlands and is part of the 
United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies. Rights to the interview 
are held by the United States Holocaust Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview.



  

TIEMON HOFFMAN 
January 25, 1996 

 
 
Q: Misschien kunnen we heel eenvoudig beginnen, u stelt zich voor. Hoe heet u, waar zijn 

wij hier? 
 
A: Mijn naam is Tiemon Hofman. We zijn hier op de Helios(ph) 88 in Hoogeveen. 
 
Q: Wij hebben al een voorgesprek gehad, dus ik wil eigenlijk graag weten, waar bent u 

geboren. U bent in Nederland geboren, maar waar precies? 
 
A: Ik ben geboren op 14 april 1925 in Groningen 
 
Q: Is dat een stad, of 
 
A: Het is een vrij behoorlijke stad. Een stad. ongeveer de grootte van ongeveer plus minus 

150 tot 180 duizend inwoners.  
 
Q: Was het prettig om daar te leven? 
 
A: Het was een prettige stad, het was een goede stad ja, erg mooie stad. mooie omgeving. 
 
Q: En u woonde bij uw ouders? 
 
A: Ik woonde bij mijn ouders, dat wil zeggen in het begin woonde ik bij mijn grootouders 

omdat mijn moeder is vrij jong gescheiden en later weer hertrouwd. Toen is mijn 
grootmoeder overleden en toen heeft mijn grootvader een huishoudster gehad en toen ben 
ik tot mijn achtste of negende jaar weer naar mijn ouders toe gegaan, dus naar mijn 
stiefvader en mijn moeder en daar heb verder dus gewoond. 

 
Q: Was het mooi om thuis te zijn? 
 
A: Nou, niet zo aangenaam, want de verstandhouding tussen mijn stiefvader en mij was dus 

niet optimaal, die was niet zo best. Waar dat aan lag dat weet ik niet. De man is dood. 
Maar goed, niets dan goed van de doden zeggen ze. 

 
Q: En de verstandhouding met uw moeder, was die goed? 
 
A: Die was goed. Tot dat de dag dat mijn moeder erachter kwam dat ik anders was, dat wil 

zeggen, homosexueel was, toen was de verstandhouding ineens, eh, van zwart naar wit 
gegaan of van wit naar zwart gegaan. Precies omgedraaid. Mijn moeder moest er niets 
van hebben. Absoluut niets. Er was ook niet over te spreken, maar, je moet je natuurlijk 
wel bedenken, we leven nu dus in 1986 en toen was het dus ongeveer 1936, 37, 38. Dus 
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even voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dat was dus een totaal ander tijdsbestel dan 
nu. De mensen dachten ook heel anders. Nu denkt men veel genuanceerder. 

 
Q: Kende u het woord homosexueel eerder al? 
 
A: Nee, dat kende ik niet. 
 
Q: Wanneer hebt U het uigevonden dat u anders was. Of wat voor woord gebruikte u voor 

uzelf? 
 
A: Nou, ik heb het uitgevonden dus toen ik gearresteerd ben. U weet, op een gegeven 

moment dus toen, ik zat op school, en mijn grootouders hebben toen gezegd, mijn 
grootvader in ieder geval, dat was een radicalist, een syndicalist (ph) en die wist dus 
precies wat in Duitsland zich afspeelde en wat er ging gebeuren. Bovendien ik droeg de 
naam van mijn eigen vader, mijn zuster, ik heb een zuster, uit het tweede huwelijk van 
moeder dus, had een andere naam en dat kon natuurlijk in de oorlog verwarring geven en 
toen heeft mijn grootvader erop aangedrongen om naamsverandering te krijgen, dat was 
toen een hele klus in die tijd. Het is toch gebeurd, zodat ik dus de naam Hofman heb 
gekregen, tijdelijk. Want dat moest met Koninklijk Besluit gaan via de rechtbank en via 
de bevolking, etc. etc. En toen heb ik dus zowel de naam van mijn stiefvader gedragen als 
de naam van mijn moeder. Dat was een vereiste, totdat  er een Koninklijk Besluit was 
afgekomen, maar dat kon niet omdat het oorlog was. Dus na de oorlog is dat goed 
gegaan, die naam. En die naam heb ik dus ook maar laten zitten, Shakespeare zei al: 
What is a name.  

 
Q: U had ook verteld dat uw moeder op een gegeven moment had uitgevonden dat u anders 

was, of homosexueel. Wanneer hebt u dat zelf uitgevonden? 
 
A: Ja, kijk eens. Je was op school natuurlijk en op school, iedere jongen dus, ik bedoel, die 

speelden al met elkaar. Je doet aan sexuele spelletjes maar je weet niet wat die spelletjes 
inhouden en wat die spelletjes zijn. Dat weet je gewoon niet. Op een gegeven moment 
dus, dan dan kom je dus doordat ik dus oudere vriendjes had, ouder dan ikzelf, ik was 
toen zo’n 12, 13, 14 jaar denk ik, maar ik had toch vriendjes die in hogere klassen zaten. 
Ik weet niet hoe dat kwam, dat heeft mijn hele leven doorgespeeld, ik ben altijd met 
oudere mensen omgegaan. Ook al op school. Dat zat er gewoon in. En die oudere  
vriendjes, ja, die wisten natuurlijk al meer dan ik en die leerden je wel hoe of wat en 
doordat ik dus een favoriete vriend had, een zekere Tony Mast en die jongen had een 
paar oudere vrienden en door  Tony Mast ben  ik in aanraking gekomen met die oudere 
vrienden, en zodoende dus bouwde ik ook een bepaalde vriendenkring op en toen 
ondekte ik pas,of wist ik pas, vertelde men mij als het ware, men gaf mij het boek te 
lezen “Het Masker” van Charlie van Heesen (ph) en ‘De Bron van Eenzaamheid’ van 
____________ , en toen, toen begon ik te begrijpen wat homosexualiteit was ofschoon, 
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ja, het drong eigenlijk niet tot me door, het was een moeilijk woord en het gaf mij dus 
practisch geen uitleg, afijn, ik vulde dat voor mezelf maar in. 

 
Q: Hoe oud was u toen? 
 
A: Toen was ik ongeveer een jaar of 14, 13, 14, 15 jaar zo ongeveer. Even voor de oorlog. 
 
Q: En, die oudere vriendjes, hoe oud waren die toen? 
 
A: Die waren toen 17. Kijk, en nu klinkt dat dus 15 of 17 jaar, maar er zit toch twee jaar 

verschil in en dat is heel veel verschil. Iemand die twee jaar ouder is die weet veel meer, 
vooral in die tijd. Nu trouwens ook. Iemand die twee jaar ouder is, is al veel verder in 
zijn studie, etc. etc. etc. 

 
Q: U vertelde dat uw vriend, Tony Mast, u ook introduceerde bij een kring van oudere 

vriendjes, zijn dat die vriendjes van 17 jaar of zijn dat andere? 
 
A: Nee, dat waren vrienden dus in de ouderdom van een jaar of 20, 22,23,24 en 25. Afijn ik 

meen dus dat er misschien wel een bij was die 30 jaar was, maar dat wist je toen niet. 
Later heb ik dat pas gehoord. Hoe oud dat ze eigenlijk waren. Op dat moment wist ik dat 
helemaal niet. Wat geeft dat, een vriend is een vriend en klaar. 

 
Q: Hoe was die sfeer in die groep? 
 
A: Die was heel gezellig, vooral dus omdat ik een stiefvader had en daar weinig mee sprak, 

heel weinig, ging ik natuurlijk ‘s avonds, als ik de kans kreeg, die kans had je natuurlijk 
niet altijd, en een leugentje om bestwil, nou ik ga naar mijn vriendje toe. Kijk, men 
wantrouwde mij niet. Dat deed men niet. Men liet mij dus gewoon gaan en als ik dus bij 
die oudere vrienden was, die waren vriendelijk, die waren aardig, je kreeg limonade, je 
kreeg een koekje, je kreeg, nou ja wat extra’s, ik noem maar wat. Natuurlijk, achteraf 
begrijp je wel waarom dat dat was, men wilde gewoon met jou naar bed toe, maar dat 
wist je toen niet, dat wist je niet. 

 
Q: Wanneer had u uw eerste sexuele ervaringen? 
 
A: Ojee, toen ik misschien een jaar of 12 of 13 was op school, met jongens op het 

schoolplein, achter de zandbak. Het ouwe verhaaltje dus, iedere school heeft een 
zandbak. Bij ons op school was ook een zandbak. 

 
Q: En dan ook met die groep van wat oudere vriendjes speelden zich het een en ander af. 
 
A: Nou kijk, daar kwamen we dus bij thuis, die hadden dus al huizen, omdat ze ouder waren 

dus ze hadden allemaal een baan. Het  was dus een krisistijd er was veel werkeloosheid. 
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Maar die mensen hadden allemaal een baan, sommige hadden zeer goede banen zelfs. Ze 
hadden eigen  huizen, hadden ook een eigen sfeer, hun eigen muziek, hun boeken, enz. 
enz. Hetgeen dus wat je thuis dus niet mocht lezen, mocht je daar wel . Wat je thuis niet 
mocht horen mocht je daar wel horen. Dus ik bedoel de sfeer was heel prettig als je 
daarheen ging. Heel gezellig, Er hing een bepaalde sfeer, en dat zocht je en dat had je 
thuis dus niet. Thuis was strak. 

 
Q: Was u zich bewust toen u 13, 14 of 15 was en ook begon naar die vrienden toe te gaan 

dat andere mensen daar misschien anders tegen keken? 
 
A: Nee, nee, nee. Ik vond dat heel gewoon. Ik vond dat heel normaal. Ja, je deed het 

natuurlijk wel stiekum, als het ware, maar praktisch alle jongens deden dat. Dus het was 
heel gewoon, je vond het heel gewoon. 

 
Q: Hoe oud was u als de Duitsers Nederland binnenvielen? 
 
A: Toen de Duitsers Nederland binnenvielen was ik 15 jaar. Want de Duitsers zijn 

Nederland binnengekomen in 1940 en ik ben van 1925. Een heel makkelijk 
rekensommetje dus. Ik was 15 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik ben geboren op 14 april 
1925 en ze zijn binnengekomen op 10 mei 1940. Dus ik was net 15 jaar. 

 
Q: Herinnert u zich nog hoe u dat beleefd hebt? 
 
A: Ja, ik sliep boven dus op de slaapkamer. Mijn zuster, ik heb een zuster, en die riep toen 

de Duitsers zijn er, de Duitsers zijn er. Daar werd ik wakker van, ‘s ochtends misschien 
om een uur of zeven, half acht, ik weet het niet exact meer en toen was er een dakvenster 
en bij dat dakvenster daar zat een lange stang en die pakte ik eruit en toen zei ik, waar 
zijn ze. Totaal kinderlijk natuurlijk want je doet natuurlijk niks, je was kind, toen was je 
kind, in die tijd was je kind toen je 14 of 15 jaar was. Toen ben ik naar beneden toe 
gegaan en toen vertelde mijn ouders, ja, de Duitsers waren binnengekomen. Je had wel 
iets gelezen, dat wil zeggen, in de krant las je weleens wat en bij de krant stond weleens 
met krijt geschreven op de ramen iets over de politieke toestand. Maar je begreep er dus 
weinig van, van de politiek. Ofschoon er thuis dus, veel over, vooral bij mijn grootvader, 
veel over de politiek werd gesproken.Maar je besefde dus in essentie begreep je niet 
precies waar het over ging. 

 
Q: En u bent dan verder op school geweest en zijn daar nog bijzondere dingen gebeurd ? 
 
A: Nou kijk, de moeilijkheid was, omdat mijn grootvader zo vreselijk politiek bewust was 

en de grootvader speelde als het ware een sleutelrol  binnen de familie laat ik het zomaar 
zeggen. En mijn grootvader was een wijs man, althans voor die tijd. Die zei van kijk eens 
hij kan wel verder studeren, dat zit er wel in, maar we hebben oorlog. Je moet zien dus 
dat die jongen ondergebracht wordt, altijd waar iets te eten is, want die wist natuurlijk 
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meer dan hij vertelde. Hij zei, stop hem in een kruidenierszaak, laat hem 
kruideniersbediende worden of in een hotel of net gelijk wat. Als hij naar school toe gaat 
en hij gaat verder studeren eventueel naar naar dat was destijds MULO of HBS of zo, dat 
lag ook dus aan je intelligentie. Dan, dan, de Duitsers hebben je allemaal  op een lijst en 
pakken je toch maar dat besefte ik toen nog niet. Ik bedoel, maar, dat zat er toch wel 
achter. Mijn grootvader bedoelde dat goed. Dat is toen ook gebeurd, ik ben in een 
kruidenierszaak terecht gekomen, tegen mijn tegenzin. Ik vond er dus helemaal niks aan 
maar het feit was wel zo dat ik had altijd het eerste eten en er waren altijd bonnen enz. 
enz. enz. Ik bedoel je had bepaalde privileges, had je. 

 
Q: Was u kwaad dat u niet verder op school kon gaat. Wanneer bent u van school afgegaan? 
 
A: Nou, tijdens de oorlog dus in 1940 zo. De leerplichtwet was toen geloof ik tot 12, 13 jaar  

geloof ik. Exact weet ik dat ook niet meer precies. Maar ik bedoel, in de oorlog dus 
werkte ik als het ware al, bij die kruidenierszaak dus. Dat was een cooperatieve 
onderneming was dat, ook geschoeid op socialistische grondslag, de cooperatie. De naam 
zegt dat, een cooperatieve onderneming. En daar werkte ik. Nou ja, ik vond het niet leuk, 
soms vond ik het wel leuk, soms vond ik het niet leuk, want je kwam met mensen in 
aanraking en dat vond ik wel leuk, om met mensen te babbelen en te praten en zo. Maar 
de rest, het werk, dat interesseerde mij geen fluit, maar ja, moeten is ook wat. Toen had je 
niks te zeggen, want als jongen van 14-15 jaar dus, toen moest je gewoon dus je mond 
stil houden en je moest doen dus wat er gezegd werd. En dat deed je, niet altijd precies, 
exact. In de hoofdzaken, deed je precies wat je ouders je voorhielden, wat ze zeiden.  

 
Q: Hebt u toen veel gezien van de Duitsers en de bezetting? 
 
A: Nee, ik heb weinig gezien, ik heb wel de Duitse militairen gezien, ik bedoel in hun 

motoren en auto’s en vervoermiddelen, wat ze hadden en zo, maar het zei mij dus weinig. 
Want toen de Duitsers dus binnen kwamen in 1940 toen waren ze dus netjes, ze hadden 
natuurlijk hun orders gekregen natuurlijk, als ze landen binnenvielen. Bovendien, in 
Groningen werd toen niet gevochten, in 1940. Ik bedoel, het werd zo binnengelopen, 
binnen gemarcheerd, en het viel gewoon in hun handen. Maar ik bedoel, men was 
gewoon netjes en beleefd, alleen hetgeen ik mij wel herinner was dat je veel vrouwen had 
toen en ook mannen die dus gehamsterd hadden, koffie, thee, suiker en noem maar op. Ik 
bedoel, wat ze nota bene dus aan de Duitsers gingen verkopen, want die Duitsers die 
betaalden voor een half pond koffie, wat toen in de winkel kostte 18 cent, 20 cent, 22 
cent, daar kregen ze van die Duitsers een rijksdaalder voor. Dus die malle vrouwen, zeg 
je nu achteraf, die verkochten die koffie, waarvan ze later dus spijt als haren op hun 
hoofd hadden, verkochten ze aan die Duitsers voor een rijksdaalder. Een rijksdaalder was 
verschrikkelijk veel geld in die tijd. Dat herinner ik mij nog heel goed. 

 
Q: Hoe was de stemming thuis. Uw grootvader was heel politiek. Was uw moeder anti-

Duits? 
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A: Mijn moeder dus, die was wel, ja nou, anti-Duits, ja, wat is anti-Duits. Ik bedoel , kijk, 

die Duitsers die waren dus, als ik net al zei, normaal, ze waren gewoon. Ik bedoel, ja, ik 
bedoel, haat die zij had, dat komt later in het verhaal, de volgende stap. Nee, nee, die 
Duitse soldaten hadden ook orders. Het waren gewoon soldaten, ik bedoel er was nog 
niks gebeurd wat, wat, wat niet mocht en waarvoor wij in de ondergrondse moesten. enz. 
enz. daar was geen sprake van. Daar heb ik dus te weinig voor meegemaakt. Hetgeen dat 
ikzelf heb meegemaakt, dat is gebeurd dus in 1941. Dus kan krijgen we mei, dan gaat het 
jaar ten einde en dan krijg je dus 1941. In 1941, op een avond, toen liep ik op de 
Herenbrug, daar woonden wij niet zo vreselijk ver vandaan. Toen kwam er een meneer, 
die kwam naar mij toe, met een koffer in zijn hand en die vroeg mij de weg naar een 
hotel. De man stelde zich niet voor, hij zei wel dat hij uit Den Haag kwam. Hij was net 
met de trein aangekomen en hij was totaal onbekend in Groningen, als ik misschien ook 
wist waar een hotel was. Ik zei, ja, als u rechtdoor loopt, en ik wees hem zo, de richting 
naar de Hoofdstraat daar zijn hotels genoeg. Ja, zegt hij, maar ik ben helemaal onbekend, 
zou je mij de weg niet willen wijzen. Het was een uur of half zes, zes uur zo in de avond, 
het was in de herfst van 1941. Ja, ik twijfelde wel wat, want ja, dan kwam ik te laat thuis 
en je moest natuurlijk wel op tijd thuis komen anders kreeg je op je duvel. want tijd is 
tijd. Afijn, ik heb het toch gedaan, ik heb gezegd ok ik wijs u de weg. De man kwam uit 
Den Haag, mijn stiefvader kwam uit Den Haag en ik dacht bij mezelf, als ik dat zeg, krijg 
ik misschien niet op m’n duvel want ik heb iemand uit Den Haag de weg gewezen. Dan 
zal mijn stiefvader waarschijnlijk zeggen, het is goed. U weet wel, een tikkeltje 
chauvinistisch. En ik ben met die man dus langs verschillende hotels gegaan, langs 
_________, langs _________, de Doelen, afijn noem maar op. Praktisch alle hotels. Ze 
waren allemaal bezet door de Duitsers. De Duitsers hadden de hotels in beslag genomen 
en ja, die waren heer en meester. Dus vol, vol en nog eens vol. Tot dat we eindelijk, na 
ongeveer een half uur te hebben gelopen, want je moet overal even vragen aan de 
receptie, is er plaats, en dat kost ook tijd. Toen kwamen we bij de Vismarkt, daar 
kwamen we bij een klein hotelletje, hoe heette dat ding ook al weer, Hotel VandeWoude, 
een klein hotelletje en daar vroeg hij aan de buffet-juffrouw, want een receptie hadden ze 
daar niet, het was maar een klein hotelletje, cafe-restaurant-hotel, het bestaat nog. En die 
juffrouw, achter het buffet, die zei ja, ik heb wel een kamer voor u en die overhandigde 
dus de man de sleutel en toen zegt ze nou, u moest zo meteen maar even inschrijven. Dus 
ik dacht, ik ga weg, en toen zegt hij, nee, wacht maar even, ga maar even mee naar 
boven. Toen dacht ik, ik krijg misschien een kwartje of ik krijg een pakje sigaretten. Wat 
natuurlijk heel veel was, want, ja, je kreeg weinig zakgeld. Af en toe een dobbeltje of een 
kwartje en dat was verschrikkelijk veel geld, bovendien ik had die man de weg gewezen, 
dus je hoopte dat, je vroeg er niet naar, maar je hoopte dat in stilte. Ik ben meegegaan dus 
naar boven, en toen zei hij, ga maar op het bed zitten. Het was een vrij kale kamer, het 
stelde niks voor dat hotel. Ik ben op het bed gaan zitten. Hij ging op een stoel zitten. 
Zette zijn koffertje naast zich en plotseling pakte hij me beet en drukte mij achterover op 
het ledikant en begon met mij een sex spel. Ik was totaal verrast, ik was overdonderd, ik 
dacht wat gebeurt er nou, maar ik heb mij verder niet verzet. Want eigenlijk ergens, 
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misschien instinctmatig, vond ik het wel interessant ook nog. Ik vond het nog prettig ook. 
Dat spel dat duurde ongeveer enkele minuten, misschien vijf of tien minuten dat weet ik 
niet meer zo en plotseling werd er hevig op de deur gebonsd. Dat bleek dus de 
hotelhouder te zijn en die zei van maak onmiddellijk die deur open. Toen zei die meneer, 
die zei een moment, want onze kleding was dus niet in orde, niet dat we totaal ontkleed 
waren, maar ik bedoel bepaalde gedeelten waren dus dus bloot. Toen zei hij een moment, 
want die kleding moest natuurlijk even in orde. Ik was vreselijk bang, angstig en toen 
zegt  hij doe open of ik trap de deur in. Onderhand dat hij dat zei, werd die deur ingetrapt. 
De deur die vloog direct eruit en daar stonden wij dus nog niet helemaal met de kleding 
in orde. En toen zegt ie, ik zie het al hier zijn dus twee flikkers. Hier zijn twee twee twee 
ruigpoten. .Ik had de naam ruigpoten nog nooit gehoord. Ik wist helemaal niet wat het 
was. Ik had flikkers wel eens gehoord op straat hoorde je dat wel, een scheldwoord. Maar 
ruigpoot had ik nog nooit gehoord. Afijn hij zegt, ik schop jullie dus naar beneden en ik 
geef jullie over aan de politie. Afijn hij raasde en tierde maar door en zo werden wij dus 
de trap afgeduveld als het ware naar beneden, naar de gelagkamer. In die gelagkamer, 
daar was een stamtafel, daar zaten ongeveer een stuk of acht, tien, misschien 12  Duitsers 
aan. Die stonden op en hij zei iets in het Duits, dat ik dus niet verstond. Zo goed Duits 
spreek ik ook niet. En, die Duitsers, die stonden op, ze pakten hun geweer, ze deden er 
een bajonet op en we werden gewoon omsingeld door die Duitsers, met het bajonet 
werden we tegen gehouden. Je kon geen enkele kant op en je was natuurlijk 
doodsbenauwd. Doodsbenauwd, je durfde niks te zeggen, absoluut niks. Ik hoorde alleen 
dus dat de hotelhouder zei, dit zijn schwoelen(ph). Ik wist ook niet wat dat betekende, 
want mijn Duits reikte niet zo ver. Ik had nog geen Duits gehad op school. Ik wist het 
eigenlijk niet en hij heeft de recherche opgebeld en dat duurde, voor dat die er waren, die 
rechercheurs dat duurde ongeveer een minuut of vijf, zes, want zover was het niet van het 
hoofdbureau van politie af. Maar die minuten, op dat moment leek dat wel een uur. Maar 
je durfde niks te zeggen want je was vreselijk bang en je dacht wat gebeurt er nou en wat 
gaat er nou gebeuren. Dat had je nog nooit aan de hand gehad, nooit. Toen kwamen twee 
rechercheurs en die ene rechercheur, volgens mij was dat Koning, later ben ik daar op 
gecorrigeerd, dat moet een andere naam zijn geweest, dus de juiste naam heb ik nooit 
gehoord. Bovendien van angst hoorde je dat ook niet. Die boeide mij dus, die maakte mij 
vast in handboeien aan hem. Die andere man, die heb ik nooit gezien, ik weet ook niet 
hoe die heet, ja wacht even, Helmers heette die van zijn achternaam, verder weet ik het 
ook niet. Toen zei hij, jullie gaan mee naar het bureau. Die andere man heb ik niet gezien 
en toen zei die rechercheur waar ik aan vastgebonden zat, die zei als je probeert om de 
aandacht te trekken buiten, of om tumult te maken of te schreeuwend, hij zegt, kijk, hier 
heb je een revolver. Hij liet de revolver zien en die stopte hij in zijn broekzak en hield het 
constant tegen mijn been aan. Hij zegt, ik schiet je neer. Hij zegt ik mag dat van de 
Duitsers, want die Duitsers hebben een verschrikkelijke hekel aan alles wat flikker is. Hij 
zegt, ik schiet je neer, dus je hebt maar te kiezen of te delen, of je gaat rustig mee, of ik 
schiet je neer. Nou, dan ben je natuurlijk op die leeftijd ben je verschrikkelijk bang en je 
loopt heel gewillig mee, als een lam. Toen kwamen wij dus op de Grote Markt, wat vlak 
bij de Vismarkt ligt in Groningen, misschien een meter of 25-30 en daar had je het 
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beruchte Scholtenhuis. Dat was een heel groot herenhuis van de familie Scholten geweest 
en daar zat  de SD de Sicherheitsdienst in. Nou dat wist je wel van horen en zeggen als de 
Sicherheitsdienst dat was de ergste dienst van de Duitsers. Als je daar dus terecht kwam 
dan was je niet jarig. Dat wist je alleen, er werd ook niet over gesproken, je ving dat zo af 
en toe op. Toen we daar dus langs dat gebouw liepen, langs dat herenhuis dus van 
Scholten, toen zegt die rechercheur tegen mij, ik kan je hier ook afzetten. Want hier 
krijgen ze misschien meer uit jou dan ik strakjes krijg van jou op het politiebureau. Nou 
dan ben je natuurlijk helemaal vreselijk bang, omdat je dus wist, Sicherheitsdienst, mijn 
God, wat gaat er dan gebeuren en wat heb ik eigenlijk gedaan. Het drong niet eens tot me 
door wat ik had gedaan. Dat wist ik helemaal niet. Ik weet niet wat ik toen heb gezegd, 
misschien dat ik nee of ja heb geschud, ja heb gezegd of nee heb gezegd dat weet ik 
gewoon eenvoudig niet meer. We hebben weer ongeveer een 50 meter gelopen, toen 
kwamen we op het politiebureau terecht. Op het politiebureau kwam ik terecht dus met 
die rechercheur. Er was nog een andere rechercheur. We moesten een trap op naar de 
recherchekamer, wat dus voor mij  een kantoor was, een kantoorruimte. Maar dat bleek 
achteraf een verhoorkamer te zijn maar dat wist ik ook niet want ik was nog nooit op het 
politiebureau geweest. Ik wist er niks van. Daar begon de recherche op mij in te slaan, 
verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik werd op de grond gekwakt en ik werd losgemaakt van 
die rechercheur en ik werd aan een pijp vastgebonden, van de centrale verwarming. Ze 
gingen op mijn handen staan en ik werd totaal afgetuigd, totaal afgeranseld. Dus ik werd 
helemaal mak gemaakt en ik jankte van angst en ik jankte niet van angst, want op den 
duur voel je die pijn niet meer, voel je niet meer. Toen werd op overeind gehopen en 
gingen ze me fouilleren en wat was nu het geval, ik had  dus namen gekregen van die 
oudere vriend van mij van school, en, die waren in een notitieboekje van me, een heel 
goedkoop notitieboekje, daar had ik dus hun namen en adressen in staan, met de 
telefoonnummers. Die hadden ze mij gegeven. Want als ik wilde komen of d’r was wat 
dan kon ik ze altijd bellen. Er stonden in een stuk of acht, tien of twaalf namen, ik weet 
het niet meer exact. Ik heb het boekje ook nooit meer terug gezien. Toen hoorde ik die 
rechercheur zeggen, tegen die andere, nou, we hebben een goeie vangst gedaan, een 
goeie vogel, want hier staan namen in die wij ook kennen. Dus die lui die waren, achteraf 
begrijp ik dat, reeds eerder met de politie in aanraking geweest, maar dat wist ik toen 
natuurlijk niet, want ik wist niks, ik was nog nooit op het politiebureau geweest. En eh, 
men heeft mij dus verhoord over die mensen die in dat notitieboekje stonden. Ja, ik kon 
niet ontkennen, hun naam stond erin, hun adres stond erin, hun telefoonnummer dat stond 
erbij en toen zeggen ze tegen mij, waarvan ken je die. Nou, ik had reeds gehoord dus dat 
het flikkers waren, rijgpoten waren, smeerlappen waren, viezerikken waren, afijn, ze 
gebruikten dus een hele woordenschat. De recherche gebruikte ze dus. Nou, ik kon niets 
anders  zeggen  dan ja, ik ken ze. Ja, ben je er weleens mee naar bed geweest, hebben ze 
wat met je uitgehaald, afijn een verhoor. En ik heb dus zoveel mogelijk naar waarheid 
verteld, wat ik wist, en ze vroegen mij andere namen die ik wel kende, maar die heb ik 
verzwegen. Ik heb een hele hoop verzwegen, en, hoe ze dus ook tekeer gingen, want op 
dat moment merkte ik als het ware van, wacht eens even, ze zijn met mij bezig en ze 
zullen dus alles weten. En dit is fout, dat voel je instinctmatig voel je dat, dus ik heb mij 



USHMM Archives  RG-50.030*0037  9 
 

 

dus stil gehouden verder. En vandaar dus dat ze weer begonnen te slaan en, afijn. Het 
was helemaal niet prettig. En, dat verhoor dat heeft misschien geduurd, enkele uren heeft 
dat geduurd, en toen hebben ze mij dus naar een cel gebracht, beneden. Ik had wel eens 
gehoord, ja, van een gevangeniscel waar boeven ingingen, op school, zo noemde je dat 
vroeger, maar verder had ik nog nooit, het hele bestaan van een cel wist ik niet. Tot ik er 
zelf dus ingeduveld werd. Gewoon, niet fatsoenlijk dus, nee, je werd er als het ware 
ingedonderd. Ja, daar zat je dus in die cel, daar zat je, en en van angst durfde je niks. Ik 
heb daar drie dagen gezeten. Ja, drie dagen heb ik daar gezegen en in die drie dagen werd 
ik telkens naar boven gehaald en ik meen dat op de derde dag zeiden ze, ja, nu zul je je 
vrienden dus ontmoeten en die moet je herkennen. Men had toen nog geen glas waardoor 
je dus iemand kon herkennen. Men moest er gewoon langs lopen. Nou, je weet dan al, 
want je hebt gedacht, in die cel gedacht. Ik heb ze verraden, ofschoon ik ze niet verraden 
heb. Ik kon ze niet veraden, maar ze stonden in dat stomme notitieboekje, dat was de 
grote ellende. En toen zei een van die rechercheurs, die zei van, ja en twee van die 
smeerlappen die zul je niet terugzien, want een dus die is al zo laf geweest, die heeft zich 
opgehangen, in een cel. Wat was een zekere Willy Bakker, een hele aardige knul, die ik 
kende, die was ook niet zo oud. Ik geloof dat die een jaar of 22-23 was. Die heeft zich 
opgehangen in de cel in Delftzijl en een kapper, die had een kapperszaak, een zekere Leo, 
achternaam weet ik niet. Die heeft zich voor dus voor het gas gegooid, voor de gaskraan. 
Je had wel eens gehoord van dat iemand die heeft zich opgehangen en iemand die heeft 
zich via het gas om het leven gebracht maar ik bedoel, je kwam er als kind zijnde niet 
mee in aanraking. Dat kwam je niet, maar dat zeiden ze, ik bedoel, ze zeiden het op een 
toon, lachend. Ze schepten daar dus volkomen genoegen in. Dus  inwendig was je 
vreselijk kwaad maar ik kon niks beginnen. Ik bedoel je kon niks doen. Bovendien, ik 
moest dus lopen, langs die vrienden moest ik lopen, die vrienden, die kennissen en dat 
was heel erg, dat was heel erg.  

 
End of tape #1 



USHMM Archives  RG-50.030*0037  10 
 

 

Tape #2 
 
Q: Meneer Hofman, u vertelde net dat u op een gegeven moment gedwongen werd om die 

vrienden te zien in een rij, hoe was dat? 
 
A: Ze stonden opgesteld, naast elkaar, en volgens mij dus, zover als ik mij herinner, stonden  

daar een stuk of 6 of 7 man op een rij opgesteld. Er stonden geen vreemde agenten tussen 
of andere burgers. Ze stonden daar gewoon op een rij. Er stond Johnny Vielstra (ph) die 
stond daar, daar stond Dave Sterenberg (ph) die stond daar Henk Hesseling (ph) die stond 
daar, eh nou nog een paar waar ik dus totaal de naam van kwijt ben. Het is ook zoveel 
jaar geleden dus. Maar ik bedoel, ze stonden daar gewoon opgesteld en nog een 
Sterenberg (ph) waar ik geen _______, maar die heette ook toevallig van  de achternaam 
Sterenberg, die stond er ook, die andere namen schieten me misschien later te binnen, die 
zijn me ontschoten, die namen. Ik moest ze stuk voor stuk moest ik ze, toen die agenten 
zeiden wie is dat, moest ik de naam noemen. Nou, ik weet nog die namen die kwamen er 
niet duidelijk uit. Ik was bang voor die vrienden, die waren groter natuurlijk dan ik en 
sterker er waren veel lui die ook aan sport deden, die waren erbij. Ofschoon dus 
natuurlijk ze konden mij niks doen maar ik had het gevoel van, ik heb jullie verraden 
maar ik heb ze niet verraden, ik kon ze niet verraden maar ik voelde dat en dat gaf een 
dubbele belasting. Die confrontatie die was heel erg, dat was heel erg. 

 
Q: Hoe oud waren die vrienden? 
 
A: Nou, ik  denk zo tussen de 20, 22, 23 jaar, misschien 30 jaar dat weet ik niet exact meer. 

Over leeftijd sprak men niet, ik bedoel, eh, maar ze waren in ieder geval meerderjarig, in 
ieder geval waren ze.  

 
Q: Was u vaak bij hun thuis geweest? 
 
A: Ja, ja, en bovendien in Groningen was het zo in de zomer dan ging je fietsen en dan 

fietste je dus langs het kanaal in Groningen en dan had je even buiten Groningen daar had 
je een witte molen, op het ogenblik heb je daar dus een parkeerplaats, een benzinestation 
en daar gingen we zomers altijd liggen te zonnen, ja, nu weet je dus dat daar dus 
homofielen of homosexuelen bij elkaar kwamen maar dat wist je toen niet. Maar daar 
ging ik met Tony Mast op de fiets, daar gingen we altijd heen, langs het kanaal, fietsen 
het was niet zo ver. Van Groningen misschien een kilometer of 8-10. Daar lag iedereen in 
zijn zwembroek of zij lagen naakt te zonnen en ze zwommen in het kanaal, toen kon je 
nog in het kanaal zwemmen want het was helder water, het was schoon. Je kwam wel bij 
ze thuis, bijvoorbeeld Dave Sterenburg (ph) die had een hele mooie collectie 
grammofoonplaten, een mooie collectie boeken, mooie schilderijen had hij. En Henk 
Hesseling die had dus een prachtige tent waar je dus kampeerde, daar was hij de hele 
zomer, daar ging je dan ook heen op de fiets en dan zei je tegen je ouder thuis, ik ga een 
weekend bij die of die logeren en ze geloofden mij. Ik bedoel men had geen wantrouwen. 
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En daar bleef ik dan een heel weekend maar je mocht niet in de tent blijven slapen want 
je moest dus onderdak (ph) en we sliepen dus met z’n allen in een ouwe boerderij die 
vlakbij was, dat was in verband met luchtalarm enz. enz. dat toen gaande was. Je ging 
weleens met ze mee dus, ik herinner me nog een zondag dat we naar Paterswolde gingen 
ook op de fiets want auto’s had je natuurlijk niet. Op de fiets. In de oorlog werd niet 
gedanst en het was in hotel De Twee Provincien en er speelde een orkest, een violiste 
speelde daar zo en we luisterden naar de muziek en gingen wat drinken. Ja, drinken, dat 
wil zeggen er was wat surrogaat spul te krijgen, maar goed we gingen er heen om uit te 
gaan en voor de gezelligheid. En toen speelde de violiste, die speelde de serenade van  
Torcelli, dat vergeet ik nooit meer van m’n leven. Er wat gebeurde er op dat moment, 
toen zij die serenade van Torcelli speelde toen kwamen de streifen (ph) die kwamen 
binnen, dat was een speciale Duitse politie toen, die hadden van die schilden voor hun 
borst aan een ketting  met het woord ‘politzei’ en er stond nog iets bij streifen (ph) weet 
ik veel wat het was. Iedereen werd gecontroleerd, dat was in 1940 was dat, dus voordat ik 
opgepakt werd. Ik  was nog heel jong en ik mocht alleen onder begeleiding zo’n zaak in, 
ze waren heel streng. Die streifen (ph) die waren met z’n tweeen, die bleven staan bij 
onze tafel en ik werd eruit gepikt en ik moest mee. Ik ben met die Duitsers meegegaan, 
naar een kamer en die vroegen mijn ausweiss, iedere Nederlander had dus een kaart, en ik 
liet ze dat zien, maar iemand die jood was die had er een J opstaan. Maar ik was geen 
jood dus ik liet ze dat gewoon zien dat papier. Men vertrouwde de zaak blijkbaar niet en 
ik moest mijn broek laten zakken. Ze wilden zien of ik besneden was ja of nee, dus of ik 
een jood was ja of nee. Ik was woedend, van binnen was ik vreselijk kwaad want toen 
wist je al dat het zijn rot Moffen. Je zou dat alleen niet zeggen want je werd zo opgepikt. 
Ik was vreselijk kwaad dus. Ik liet mijn broek zakken en ze bekeken de zaak  en zeiden 
nee, het is geen jood, keine Juden. Nou het spul weer ophoog en ik ging weer naar binnen 
toe. De muziek die was stil gevallen toen ik binnenkwam, die Duitsers gingen niet mee 
naar binnen. Ik ging toen naar de tafel en toen kwam die violiste die kwam op mij af en 
die zei meneer wat kan ik voor u spelen. Ik zeg hetzelfde dat u  zo straks speelde toen die 
Duitsers binnenkwamen en ze speelde dus opnieuw weer die sonate van Torcelli en 
iedereen applaudisseerden toen in de zaal, weet u wel. Maar ik besefte eigenlijk niet dus 
wat er gaande was, pas later, besefte ik dat natuurlijk wel maar op dat moment niet. Nu 
had ik dus het uiterlijk, ja ik leek wel wat, ja als je goed keek had ik wel wat van het 
joodse type weg maar ik ben het niet. Maar die Duitsers dachten gewoon  hier hebben we 
een vangst gedaan, maar ze vistten achter het net. Nou, en zo ging ik dus regelmatig met 
die oudere vrienden wat roeien op het meer, de een die had een roeiboot de ander een 
zeilboot. Dat had je natuurlijk anders niet  en je vond het als jongen toen op die leeftijd 
vond je dat natuurlijk prachtig. En je werd natuurlijk gefeteerd door die lui, ze waren 
ouder, en ik was jonger en ik kan rustig zeggen, ik was dus niet, nou ik was geen beauty, 
ik was niet zo vreselijk knap, maar ik was ook niet lelijk. Middelmatig, normaal, gewoon 
en ik had vreselijk veel plezier, ik mocht er altijd graag heengaan. Maar ik vertelde 
natuurlijk nooit iets thuis, als ze zeiden waar ben je geweest dan had ik altijd al met een 
van mijn gewone schoolvrienden afgesproken, mochten mijn ouders bij jullie komen, 
want telefoon had je toen nog niet, iedereen had nog geen telefoon, dan ben ik dus bij jou 
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geweest of ik ben net weg of ik ben wel ergens heen gegaan. Weet u wel, dus ja, je had 
wel een bepaald jongensgeheim, een jongenscircuit had je opgebouwd. Dat je ouders er 
dus vooral niet achter kwamen dat jij dus uitging met oudere mannen, met oudere mensen 
en je wist, ja, zonder dat je dat verteld was thuis, dat het niet goed was, dat er iets was dat 
niet klopte. Maar goed, je nam dat risico, je nam dat gewoon aan. Verder niets, je zocht 
er ook niks  achter.  

 
Q: Denkt u dat uw ouders meteen hadden geweten dat het vooral homosexuelen waren, een 

soort homosexuele vriendenkring? 
 
A: Dat denk ik wel, dat denk ik wel, dat mijn ouders dat wisten want mijn moeder dus was 

een hele bijzondere vrouw, een verschrikkelijk mens, maar mijn moeder dus, dat was, ja, 
hoe moet je dat zeggen een type wat omging met studenten, met artiesten, schilders. etc. 
etc. etc. Ik bedoel, ze zat dus in een bepaalde groep mensen. Huishoudelijk werk werd 
altijd gedaan door iemand. Ik heb nog nooit mijn moeder een kast zien  schoonmaken, dat 
werd altijd gedaan door iemand anders. Mijn stiefvader dus, die was ouder dan mijn 
moeder, die bemoeide zich nergens mee, die vond alles goed wat mijn moeder deed, dat 
was welgedaan, zoalg als ik de man heb gekend, en dat zijn heel wat jaren geweest, 
ongeveer een kleine veertig jaar, heb ik misschien in zijn totaliteit met hem gesproken, 
misschien een maand uitgestrekt over 40 jaar dus. We hadden geen contact. En moeder 
kreeg haar thee op bed met een beschuit en dan ging ze zich opmaken. Het huishoudelijk 
werk dat werd wel gedaan en mijn moeder die ging uit of ze ging koffie drinken of ze 
ging de stad in of wat ook. Mijn moeder bemoeide zich verder dus echt niet met het 
huishouden. Ik bedoel, het koken of wat er moest gebeuren, dat deed ze maar ik bedoel 
dat was meer een must dan dat ze er plezier in had. Dus logisch, dat ik dus blij was altijd 
dat ik uit huis was. Bovendien omdat mijn moeder dus in dat kringetje zat wat later bleek, 
want ik groette dus een keer een zekere Luursema (ph), Geert Luursema en dat was een 
homosexueel en die groette ik eens een keer. Toevallig liep ik met mijn moeder in de stad 
en ik groette hem en op de straat sloeg mijn moeder mij in mijn gezicht en zegt die vent 
heb jij niet te groeten. Zonder verdere uitleg. Maar instinctmatig begreep ik wel, zij weet 
dat die man anders is, dat hij homosexueel is, dat wist ik toen nog niet, maar die man is 
anders, heeft er de pest aan en ik mag die man niet groeten. Maar uitleg kreeg ik niet. 
Heel vreemd. 

 
Q: U hebt net twee mannen ook genoemd die niet in die rij stonden, die zelfmoord hebben 

gepleegd, wie waren dat? 
 
A: Een dus daar weet ik de volledige maan van, dat was Willi Bakker. Dat was een heel 

aardige jongen, heel aardig. Hij was niet zo oud een jaar of 22. Hij zag er jong uit. 
Beschikte over een auto, voor die tijd was een auto iets bijzonders en daar ging ik 
regelmatig, ja, vrij regelmatig mee naar de bioscoop en dat betaalde hij dus en dat was 
toen een dubbeltje of 15 cent, maar dat was toen een hele hoop geld was dat en dan nam 
hij mijn hand en haalde mij aan maar er gebeurde niks in die bioscoop. Ik bedoel geen 



USHMM Archives  RG-50.030*0037  13 
 

 

sexualiteit dat gebeurde dus niet dan reden wij naar het park na de bioscoop en zijn 
ouders die hadden een hotel in Delftzijl, een hotel. Hij was heel erg lief, was een hele 
aardige jongen en ik zag hem vrij regelmatig op bepaalde dagen dus kwam hij, meestal 
op woensdag, want woensdag ‘s middags hoefden wij  niet naar school. Woensdag 
middag waren wij vrij, dus ‘s middags ging je spelen zo ver als je op straat speelde in het 
park speelde. Dus dan kon je weg enkele uren en dat wist Willy natuurlijk en dus meestal  
woensdagmiddags dat ik hem ontmoette in Groningen. Dus dat kwam heel hard aan. Dan 
had ik dus ook een verhouding met een zekere Willy Niemeijer en Willy Niemeijer, die 
woonde buiten Groningen in Haaren en Willy Niemeijer dus, was een van de Niemeijers 
van de koffie en thee fabriek in Groningen. Een hele grote fabriek. Ze hadden een 
schitterend huis met een aparte muziekkamer met alles erop en eraan. Die heb ik dus ook 
niet genoemd bij de recherche. De mensen dus, die niet in het notitieboekje stonden heb 
ik niet genoemd, willens en wetens niet. En, ja dat was een  hele vervelende zaak. Men 
wilde weten van mij, maar ik heb dat dus niet gezegd, ze wisten dat waarschijnlijk 
instinctmatig ook wel dat ik dus bepaalde zaken voor ze verzweeg. De andere knaap dus 
dat was Leo, dat was meer een vriend van die oudere vriend van mij die een kapperzaak 
had en daar heb ik misschien een of twee keer een sexueel contact meegehad. Ik bedoel 
niet vaak, maar hij stond wel genoteerd in dat beruchte notitieboekje. Leo was ook een 
hele aardige vent, die was misschien een jaar of vijfentwintig, zesentwintig schat ik zeker 
weet ik het niet. Maar dat ik hem dus echt als vriend beschouwde zoals ik net heb 
omschreven die Willy Bakker, nee, dat lag even een tikkeltje anders.  

 
Q: Hoe hebben die vrienden waar u langs moest gaan, hoe hebben die gereageerd toen zij u 

zagen? 
 
A: Weet ik niet, weet ik niet, ik liep langs hun  heen, af en toe met de kop naar beneden 

omdat ik mij schaamde. Ik schaamde mij, ik dacht maar steeds ik heb jullie verraden, wat 
natuurlijk niet zo was, maar ik dacht dat. Ik liep dus met mijn kop naar beneden en af en 
toe gingen mijn oogleden omhoog dan zag ik wie het was en dan zei ik ja dus, dat is die 
en dat is die en dat is die. Hoe ze gereageerd hebben dat weet ik niet, want ik heb ze pas 
na de oorlog terug gezien. Maar daar zijn heel wat jaren overheen gegaan.  

 
Q: Hoe ging het met u verder nadat dat gebeurd was? 
 
A: De derde dag dus, toen werd ik opgehaald door mijn moeder van dat politiebureau. Dat 

was een hel op zich. Mijn moeder dus, die zich altijd voordeed als een dame in optima 
forma  was een feeks, dat was een heks. Ik werd verschrikkelijk geslagen, dat begon al op 
het politiebureau en ik werd als het ware geschopt, door haar dus, praktisch naar huis. 
Dat was dan niet zo ver, misschien een minuut of tien lopen, dat was niet zo ver maar je 
moest wel door het centrum van de stad. Maar ze geneerde zich niet. Ik was de smeerlap, 
die wat met mannen had uitgehaald. Ik dacht als ik maar weg ben, ik moet weg wezen ik 
moet naar huis. Zij was de baas, zij was totaal overheersend. Toen we thuiskwamen dus, 
toen kreeg ik nog eens een pak rammel en ik moest in mijn kamer blijven en ik hoorde 
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haar wel spreken met  mijn stiefvader, die zich dus niet met de zaak heeft bemoeid. 
Totaal niet. Mijn moeder dus die tierde en raasde, tot mijn grootvader op het toneel 
kwam die haar wist te kalmeren en die met mij sprak en die zei, jongen, luister eens wat 
jou is overkomen er zijn er wel meer die dat is overkomen. Mijn grootvader dus, die is 
altijd achter mij blijven staan. Altijd. Mijn moeder niet. Nooit. 

 
Q: U bent toen thuis gebleven. Had u verder nog contact met de politie? 
 
A: Ja, ik ben thuis gebleven en ik werd opgesloten op mijn kamer dus. Ik mocht de deur niet 

uit. Het hoognodige werd tegen mij gesproken, het hoognodige en die situatie heeft 
voortgeduurd enkele maanden. Het was gewoon een hel. Als mijn grootvader er niet was 
geweest, ik weet niet wat er dan gebeurd was, maar het was beslist niet goed gekomen. 
En ik moest telkens terugkomen op het politiebureau en die politie die wilde steeds meer 
van me weten. Ze probeerden steeds uit mij te trekken en te dreigen met de 
Sicherheidsdienst. In die paar dagen dat ik  op het politiebureau had gezeten en wat ze 
me dus al hadden aangedaan was ik al zo verhard, ik denk, ik was zeker al 5 of 6  jaar 
ouder geworden in mijn gedachtengang, in mijn denkgang. Dat gaat blijkbaar heel snel, 
waarschijnlijk een natuurlijk proces. En toen ze dus vroegen waar ga je heen. Er waren 
twee zaken in Groningen, de ene zaak heette “De Luca”(ph) dat was een cafetaria in 
Groningen en de andere dat was “Indie” en dat ook een cafetaria in Groningen, een 
cafetaria, dat wil zeggen een lunchroom. Tegenwoordig zeggen we cafetaria het was een 
lunchroom en daar kon je voor 11 centen een kop koffie krijgen. In lunchroom “Indie”, 
daar was de filiaalhouder of de buffetchef hoe je dat noemen wilt, die was ook zo, dat 
was ook dus een homofiel, wat je nu zegt een  homofiel of een homosexueel. Dus ik 
bedoel, die gedoogde het gewoon dat je daar kwam en daar kwamen dus veel mensen, ja, 
daar leerde je ze kennen en contacten leggen, en als ik dan van het politiebureau wegging 
en ze vroegen waar ga je heen, dan zei je ik heb lekker nog 11 cent, want toen kostte een 
kop koffie 11 cent, ik ga lekker naar “Indie”, gewoon om ze te tarten, om de politie te 
tarten, dus de politie die voelde wel dat ik meer wist dan ik vertelde, en ze moeten dus 
ook hebben geweten van nou hij pakt ons terug en dat was mijn bedoeling dus ook, om ze 
te tarten. Ik had geen middelen om ze te tarten, maar ik kon ze alleen tarten met te zeggen 
van  ja, daar ga ik keen. ik ga niet naar huis toe, ik ga erheen. Jullie kunnen me wat. Ik 
dacht och die zaak is over. Maar die zaak die was niet over. Die zaak was niet over. Ik 
moest begin februari, moest ik komen op het gerechtsgebouw in Groningen. Nou had ik 
het gerechtsgebouw wel eens gezien van buiten, en op school werd er wel verteld dus 
over vrouwe Justitia, die had een blinddoek voor en een weegschaal in d’r hand, afijn het 
verhaal dat je op school leert. Het is een schitterend gebouw in Groningen, het staat er 
nog, van buiten. Van binnen had ik het nog nooit gezien. Wat achter mijn rug om is 
gebeurd trouwens dat weet ik niet want er werd mij niks verteld. Maar goed, er was een 
briefje met het bericht dat ik op het gerechtsgebouw moest komen. Ik ben erheen gegaan 
alleen. Helemaal alleen. Er was niemand bij mij, ik ben er gewoon alleen heen gegaan. 
En ik kwam daar in die grote hal, die voor mij dus erg imposant was, groot was, die had 
ik nog nooit gezien van binnen en ik vroeg daar aan een meneer, dat een bode bleek te 
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zijn, ja ik moet hier zijn, hier is een briefje. Ja meneer, wacht u maar even u moet zo in 
de zittingszaal verschijnen. Ik wist ook niet wat een zittingszaal was. Afijn, ik heb enkele 
minuten gewacht en toen kwam ik dan in de zittingszaal en dat imponeerde mij helemaal, 
want daar zag je dus heren zitten in toga’s en beffen en grote kroonluchters hingen daar 
en het was erg imposant voor mij althans. Ja, ik dacht hoe  kom ik hier nou terecht, wat 
moet ik hier doen. Ik wist het niet. Ik weet ook niet wat er gesproken is, ze hebben wel 
wat gesproken maar ik had meer belangstelling voor de omgeving dan voor die mannen 
in die kleding die zaar zaten. Het laatste wat ik hoorde was ja, onmiddellijk gevangen 
nemen. Nou ja goed, het drong niet eens door dat het over mij ging. Het drong niet eens 
tot me door. Ik werd beet gepakt door een wachter, ik werd via een trap naar beneden 
geleid en ik werd in een cel gestopt. Een cel. Daar realiseerde ik mij weer, wat er 
allemaal is gebeurd. Niemand had mij tekst of uitleg gegeven, ook thuis niet. Ook mijn 
grootvader niet, waarschijnlijk omdat ze mij wilden sparen, dat weet ik niet. Ik ondekte 
alles opnieuw, ofschoon ik niet wist wat er gebeurde. Het was gewoon krankzinnig. 

 
Q: Hoe oud was u toen? 
 
A: Ik was toen 16. Even kijken, nee, nog 15, want het was 1941, ik was toen 16 jaar. Ja 16. 

Nee, het was in 1940, 14 april dus was ik 15 geworden. Ja, ik was 16 jaar toen. Van 
justitie wist ik niks af. Ja, wel politieagenten gezien en wel eens kwajongensstreken 
uitgehaald, maar verder kwam je daar niet mee in aanraking. Maar goed, ik zat in die cel. 
Van school uit, als je naar school ging, dan moest je wel langs de Hoofdstraat, en daar 
woonde wij ook ongeveer in de buurt. Dan zag je wel eens een boevenwagen. Dat was de 
wagen van justitie, die werd getrokken door twee paarden en in die boevenwagen, zo zal 
ik het maar omschrijven, zoals wij dat noemden, daar zaten van die gangetjes in en daar 
zaten dus gevangenen in. Dat wist ik niet, want ik had nog nooit zo’n wagen van binnen 
gezien. Na enkele uren in die cel te hebben gezeten, van het gerechtsgebouw, werd ik 
opgehaald en werd ik dus in die boevenwagen gedaan. Daar was een deurtje in en daar 
moest ik zitten op een klein houten bankje en misschien zaten er wel meer mensen in 
maar dat weet ik niet. Toen moest ik ongeveer een minuut of 10-12  rijden van het 
gerechtsgebouw, naar het huis van bewaring in Groningen en ja daar werd een poort 
geopend en daar werd ik uitgeladen, precies als een stuk vee. Ja, naar binnen, achter 
hekken met allerlei sloten en daar moest ik me uitkleden en daar werd ik eerst geschropt 
met groene zeep. En mijn kleding moest aan de kant en ik kreeg gevangeniskleding aan 
en ik snapte niks. Het drong totaal niet tot me door. En toen zegt een van de bewakers, 
toen ik klaar was dus, ik had dat pakje aan, het was een bruine slobber broek met een 
bruin jasje erover en een muts. Op die muts zaten drie knopen op met een lap, die moest 
ze zo knopen dat alleen je ogen zichtbaar waren. En zo ging je dus de gangen door in dat 
huis van bewaring naar die cel. Daar ging die cel deur open en die cel was klein en in die 
cel stond een ton(ph), een tafel en een stoel en een klein kastje met eetgerei en die deur 
die ging achter mij dicht. En toen zei die cipier, dus die mij er heen bracht, die zei zo, 
hier zijn flikkers op hun plaats. Ik snapte het echt niet, het drong niet tot mij door. Pas na 
enkele uren drong het tot me door, ik zit gevangen. Toen zag ik de tralies daar voor het 
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raam en ik begon verschrikkelijk op die deur te bonken, ik wil eruit. Ik heb toch niks 
gedaan, wat het ik nou gedaan. Ik wilde eruit, nou en toen kwam er een bewaker aan door 
het vreselijk kabaal. Ik pakte die stoel en daar sloeg ik mee op die deur, want anders zat 
er niks los waar je mee kon bonken en eerst lieten ze het een poosje gaan en ongeveer na 
10 minuten, een kwartier misschien kwam er een bewaker en die deed het luikje open. 
Hij zegt tegen mij, je kunt tekeer gaan zoveel als je wilt eruit kom je toch niet. En als je 
de boel vernield, we kunnen je ook aan de Duitsers overgeven, dat kunnen we ook, die 
hebben nog hele andere methoden om je stil te krijgen. Maar dat interesseerde me niet, ik 
ging door met schreeuwen en toen werd de deur geopend en toen kwam er een tweede 
man bij en toen kreeg ik een pak op mijn donder laat ik het zo maar zeggen. Nou ja, tot ik 
huilend in slaap gevallen ben. Dat was de eerste dag dus in het huis van bewaring. Na 
enkele dagen daar gezeten te hebben, toen werden steeds mensen bij mij in de cel 
gegooid, soms onder het  bloed, soms helemaal in elkaar geslagen. Het waren mensen dus 
die in het verzet zaten. Men vertelde dat, zover als men nog kon spreken. Je  had een 
kruik water in die cel en een handdoek en je probeerde zo goed mogelijk om zijn gezicht 
een beetje schoon te maken en ze wat te drinken te geven. Je was al verhard, je verhard 
heel snel in die situatie, heel snel. En soms, niet altijd, na enkele uren werden ze 
opgehaald en dan werden ze meegenomen en dan hoorde je geweerschoten of 
miterailleur schoten, en dan had je van die sadisten van bewakers, die zeiden nou die 
komt niet meer terug want die wordt er dood uitgedragen. Zo met andere woorden, die 
hebben we neergeschoten. En dat is dus in die 7 maanden tijd, nu ga ik eigenlijk een hele 
tijd overspringen, is het meerdere malen gebeurd, meerdere malen gebeurd, dat mensen 
totaal in elkaar geslagen waren, dus je werd ook tam gemaakt. Je dacht, je kan wel tekeer 
gaan tegen die bewakers, die je toch niet helpen, die je alleen voor alles en nog wat 
uitmaken en jij moet proberen dus te overleven en je kunt niks doen. Je bent 
overgeleverd, je bent gewoon gevangen. Hoe ik die maanden ben doorgekomen dus, ik 
moest _________ moest ik maken. Plakken met stijfsel, je at meer stijfsel op want het 
eten was deplorable slecht, dat was verschrikkelijk. Maar je at toch maar om wat te eten 
en alles werd je dus toegegooid. Er was niemand die aardig was, niemand die vriendelijk 
was. Ik bedoel, als er eens iemand vriendelijk was en normaal tegen je sprak, dat was een 
uitzondering. Ik bedoel, ze waren allemaal zo. Ik bedoel, ze moeten achteraf niet zeggen 
van ja, die Nederlandse bewakers die waren goed, die liegen dat ze barsten, het waren 
gewoon patsers. Gewoon patsers. Dat kun je achteraf zeggen, toen kende je het hele 
woord patser niet.  

 
Q: Hebt u in die 7 maanden contact gehad met uw moeder of uw grootvader? 
 
A: Die kwamen wel op bezoek. Mijn grootvader kwam vrij regelmatig als hij dus een 

vergunning kreeg van de Officier van Justitie. Daar moest je een papiertje voor hebben. 
Van mij oom kreeg ik regelmatig hele lange getikte brieven om de moed erin te pompen. 
Mijn moeder die kwam ook. Ze kwam meer voor de vorm dan als moeder. Mijn moeder, 
die zag ik ook liever niet dan wel. Alleen ze kwam en als ze wat vroeg dan zei ik maar ja 
en amen, want er was toch niet met haar te praten. Bovendien had ik al vrij snel door, ook 
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van andere gevangenen die bij mij in de cel zaten. Pas op wat je zegt, want er zitten altijd 
bewakers bij en die luisteren alles af en die geven alles door en dan wordt het nog veel 
erger voor je. Dus zeg zo weinig mogelijk. Dat word je gewoon geleerd. Naast mij zat 
een zekere dominee Koolsma, die man die is later omgekomen in een concentratiekamp. 
Die man zong de hele dag psalmen. Zelf  ben ik niet Christelijk. Ik geloof niet. gelukkig 
niet. Want kijk als je zegt God is Liefde, dan vraag ik me af waar was die God van Liefde 
dan, die al die mensen dus opsloten, al die mensen in de concentratiekampen donderden. 
Kinderen pakten enz. enz. Mij in die cel stoppen terwijl ik, wat had ik gedaan. Ik had 
toch niks gedaan uiteindelijk had ik toch niks gedaan. Ik bedoel dat kon toch niet. Maar 
voor de afleiding komt er wel een dominee in de cel en die lui die hebben ook een baan 
d’r aan. En dan kom je in de gevangenis en dan kun je daar een dienst bij wonen. Maar 
dan moest je wel die kap op hebben, zo voor die ogen, zodat je niemand herkende en dan 
had men daar een grote kerkzaal en daar had men kooien in. Gewoon kooien, met 
kippengaas ervoor, voor die deuren. En dan hoorde je dat gezalf maar aan, ik bedoel dat 
verhaal uit de een of andere bijbel, of weet ik veel wat ze uit hun duim zogen. Alleen 
omdat je er even uit was. En voor de rest dus dan werd je dus ongeveer een half uur of 20 
minuten per dag gelucht in een kooi, een soort leeuwenkooi en dan werd er van tevoren 
getikt met de sleutel op de deur dan moest  je jas aandoen. Dat was de afleiding die je had 
en de rest, ja, je had er een bibliotheek. Nou, ik hou van lezen, dus ik verslond alle 
boeken. Ik kreeg geloof ik drie of vier boeken. Afijn, op een dag had ik die alle vier al 
uit. Dus lektuur dat kwam ik gewoon te kort. Ja, je moest je geest moest je verzetten, 
maar je geest moest je dus ook gaande houden, want als je dat ging verliezen, dan was je 
alles kwijt. Ik bedoel lichamelijk stond je machteloos, alleen geestelijk dus kon je sterk 
staan en kon je nog verdedigen als je je moest verweren. 

 
End of Tape #2 
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Tape #3 
 
Q: Wisten uw mede-gevangen dat u homosexueel was? 
 
A: Dat heb ik wel verteld, want op dat moment dus, na alles wat ik had meegemaakt op het 

politiebureau, de rechtbank, afijn, noem maar op de hele rotsooi. Ik bedoel, ik werd 
onverschillig, je wordt onverschillig. Het interesseert je niks meer, je hebt geen 
geheimen. Bovendien, de mede- gevangenen, die bij mij in de cel zaten, of erin werden 
gegooid of erin getrapt, of gesmeten, enz. enz., want die Nederlanders waren niet van die 
lekkertjes. Men zegt altijd van die Duitsers dit en die Duitsers dat. maar vergeet de 
Nederlanders niet. Ik bedoel, dat zijn ook de grote schuldigen. Die wisten dat gewoon, 
maar die bedoel, die vonden het niet erg. Iedereen was met zijn eigen lot begaan. Wat een 
ander had gedaan, interesseerde je niet, natuurlijk interesseerde het je wel, net zo goed als 
jij je interesseerde voor hetgeen wat hun hadden gedaan, je wisselde dat wel uit. Maar 
over het algemeen bleven ze enkele uren in de cel, de meeste waren kapot geslagen, of ze 
werden weggehaald, of ze werden dood geschoten, of ze werden overgeplaatst naar 
kampen, weet ik veel waar ze heen gingen. Je zag ze niet weer. Er bleef nooit een 
gevangene bij mij in de cel langer dan enkele uren en dan zat ik weer alleen.  

 
Q: Hoe lang bent u gebleven in dat huis van bewaring? 
 
A: Zeven maanden, 7 maanden. Dat is gebeurd in februari, ik geloof 28 februari of zoiets, en 

ik ben in september of zoiets ben in uit het huis van bewaring overgebracht. Ze zeiden, je 
gaat hier vandaan en je wordt overgebracht, je gaat naar een kamp. Nou ja, ik vond het 
best, ik vond alles best. Het interesseerde me niets meer, het kon me echt niets meer 
schelen waar ze me heen brachten. Afijn, dat kamp dus, dat bleek een inrichting, een 
opvoedingsgesticht te zijn in Doetinchem, maar dat wist ik toen nog niet. Afijn, ik werd 
dus weer in die boevenwagen gezet, ik kreeg mijn eigen kleren terug, ik werd in die 
boevenwagen  gezet en naar het station gereden met die boevenwagen en daar stond mijn 
moeder bij het station en mijn grootvader. Mijn grootvader gaf mij een zak snoep, niet 
zo’n grote zak snoep, maar een zakje snoep. Had hij natuurlijk gespaard met bonnen, 
want alles was op de bon. Mijn moeder ging mee en die trein, in die coupe die was 
gereserveerd en er stond met grote letters op “gereserveerd voor justitie”. Dat zegde mij 
niks. Dat zegde mij niks. Een Nederlandse marechaussee, een soldaat van Oranje, oranje 
boven, die bracht mij weg. Die stond dus in dienst van de Duitsers, of van het 
Nederlandse foutenbestel (ph), want ze werkten allemaal mee met de Duitsers. Maar het 
was typisch een marechaussee dus, dat zijn typische gasten die staan voor het Koninklijk 
Huis van Oranje, die bracht mij weg dus naar Doetinchem. Mijn moeder, die zat dus ook 
in die coupe en ze trachtte een gesprek met mij te beginnen maar ach, ik keek naar buiten. 
Ik had zo lang geen gras gezien en geen koeien en geen blauwe lucht gezien, dat 
interesseerde mij veel meer dus dan hetgeen mijn  moeder te vertellen had. Ik bedoel dat 
waren toch maar klespraatjes, van ja, je komt gauw terug en je moet er maar een paar 
weken zijn en al dat soort fantasie verhalen waar je dus toch al niet meer in geloofde. 
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Want in die 7  maanden, die hadden mij als het ware rijp gemaakt, als het ware rijp 
gemaakt. Wij kwamen aan dus, na een lange treisreis. De lokomotief, die stond ervoor 
dus, want electrische treinen had je nog niet en we moesten  verschillende keren 
overstappen en uiteindelijk kwamen we bij het station Doetinchem aan en toen moesten 
we lopend naar de Kruisweg. Het was een heel eind lopen. Het was snikheet, ik had 
verschrikkelijke dorst. Ik had het verschrikkelijk warm. Je werd ook niet opgehaald door 
een rijtuig of een auto natuurlijk al helemaal niet. Maar ik bedoel dat lopen dat was zeker, 
in mijn visie, was zeker een half uur lopen, drie kwartier lopen. Nou, dat is lang, vooral 
dus als je lang hebt vastgezeten in een kleine ruimte en je moet dan zo lang lopen, dan is 
dat dubbel zo lang. Afijn, we kwamen op de Kruisweg, dat is een oud landgoed, en mijn 
moeder moest afscheid nemen bij de poort. Nou, ik was blij dus dat ze weg was. Het 
afscheid interesseerde mij dus niets. Ik was blij dat ze weg was. En die marechaussee 
bracht mij naar binnen dus bij de zogenaamde directeur, genaamd een zekere Van Dessen 
(ph), een koopvaardij officier - later heb ik gelezen over hem -  die rechten had 
gestudeerd, want hij kon natuurlijk tijdens de oorlog niet in de koopvaardij, dus had snel 
even rechten gedaan en die was daar dus benoemd als directeur. Een ras NSBer, dat wist 
ik niet, dat leerde ik later pas. Deze man die stuurde de andere mensen het kantoor uit en 
zei heel vriendelijk en vleiend tegen mij, als je meewerkt hier, en je kunt voor mij een 
beetje lief zijn - hij begon me aan te halen - dan heb je hier niets te klagen, dan zul je het 
heel goed hebben. Ik was natuurlijk op mijn hoede want kijk, als de vos met passie (ph) 
spreekt, boer pas op je kippen, een Nederlands spreekwoord. Ik heb hem dus ook 
afgeweerd en van dat moment dus sloeg hij als een blad van een boom om. Ik moest alles 
weer opnieuw herkouwen, wat ik gedaan had, wat ik uitgevreten had, enz. enz. Maar ik 
was natuurlijk ook niet bang uitgevallen, want mij interesseerde alles niks meer. Ik heb 
gezegd, u hebt de papieren gekregen van de marechaussee, dus als u ze leest, kan u 
precies gewaar worden wat ik gedaan heb. Ik hoef dat niet meer aan u te vertellen. Ik was 
natuurlijk een brutale straatjongen, enz. enz. enz. Maar het interesseerde me niks, wat die 
man zei. Want die man was gewoon voor mij een vijand. Ik stond gewoon tegenover 
iedereen die in dienst stond van de regering of van Justitie, dat waren gelijk mijn 
vijanden en daar moest ik me tegen verweren, ik moest mij daar tegen verzetten. Dat had 
ik gewoon opgebouwd voor mezelf. 

 
Q: Had u het gevoel dat hij sexueel contact wilde met u? 
 
A: Hij probeerde dat, hij probeerde dat. En misschien, ja, ja, de man was getrouwd. Hij had 

een trouwring om zijn vinger tenminste. Misschien wilde hij dat wel, maar ik heb dat 
direct in de kiem gesmoord. Ik dacht, dat is een fuik waar je dus inloopt. Je leert gewoon 
op je hoede te zijn. Je leert het gewoon. Afijn, nadat die man tegen mij gesproken had, 
toen moest ik naar een ander kantoor en daar werd ik ingeschreven en daar moest ik mijn 
kleding afgeven en daar kreeg ik andere kleding aan. En toen werd ik gestopt in een 
zogenaamde observatie cel. Dat was een cel, alleen er zaten wat meer ramen in en ik keek 
uit op een boerderij. Nou ja, ik had 7 maanden in die andere cel gezeten en deze cel was 
veel lichter en hier kon ik dus kijken. Ik zag mensen lopen, ik zag koeien lopen, ik zag 
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paarden lopen. Het was een boerderij, dus het gaf voor mij afleiding. In die  cel heb ik 
gezeten ongeveer 14 dagen, drie weken zoiets was dat ongeveer. Men kreeg dus gewoon 
eten, dat wil zeggen, verschrikkelijk slecht eten. Maar ja, het was oorlog, dus wat wil je. 
Daar was ik al aan gewend. En toen moest ik dus getest worden en ik moest naar school. 
Nu wil ik niet zeggen dat mijn intelligentie boven normaal is, maar ik bedoel ik ben ook 
niet gek en mijn intelligentie die is normaal. Nou, om mij te vernederen, althans zo heb ik 
het onmiddellijk allemaal opgevat, werd ik dus gezet in de vierde klas van de lagere 
school. Nou, ik speelde daar natuurlijk mee, ik bedoel, met wat ze opgaven speelde ik 
mee. Alleen mijn taal is nooit mijn sterke kant geweest, van taalkunde en Nederlandse 
letteren. Die onderwijzer die er was, dat was een zekere meneer Algera (ph) die wist dat. 
Ze weten onmiddellijk je zwakke plekken en die pakken ze. Dus hij pakte me altijd op 
uitgangen, van dt, t, dt, enz enz. Dus ik bedoel dan kreeg ik weer een slecht cijfer. En 
voor de rest kon hij mij niet pakken want ja, ik was die vierde klas allang ontlopen, ik 
was ver vooruit. Maar in die klas zaten meerdere knapen, zo’n stuk op 12, 14, 16, zoiets 
zal het geweest zijn. Dat waren knapen dus, die kleine criminele vergrijpen hadden 
gedaan. Wat weet ik niet want ik ken die dossiers niet van die lui die daar zaten en die 
daar gezeten hebben. Of dat ze uit de ouderlijke macht zijn gezet door Justitie, dat kan 
natuurlijk ook. Afijn, grote geesten waren het in geen geval. Maar goed, daar was je dus 
mee opgescheept en daar bleef je twee maanden op die school zitten, twee of drie 
maanden. En er was niets dan gepest en getreiter, dus door die leraar. En die moest alles 
rapporteren. Je ging sporten, dat vond ik niet erg, want dan was je er uit, er was een 
sportveld. Ik was vrij snel in lopen en bewegen en ik kon vrij behoorlijk voetballen, kon 
ook vrij goed sporten, dus ik bedoel, ik voetbalde hard mee en ik deed het prima, ik vond 
het prettig. Nou, die schooltijd, die was afgelopen dus na twee maanden en toen kwam je 
in de zogenaamde groep. Je werd ‘s nachts wel opgesloten, als je dus van school kwam, 
dan kwam je ook dus in de groep. Dan moest je naar een groep terug. Dat was een groep 
die bestond uit 30-35-40 jongens met een groepsleider erbij. Waar veel godsdienst, 
flauwe kul werd gegeven., er werd voorgelezen uit de bijbel, enz. enz. enz. Nou ja, dat 
vond ik wel goed. Het ging het ene oor in en het andere uit. Spreken met elkaar deed je 
ook wel, maar over koetjes en kalfjes want gesprekspartners had je niet. Het waren hele 
andere lui dan dat jezelf was. Bovendien, ze wisten al heel snel dat je een flikker was, dat 
wisten ze al heel gauw. En vooral die knapen dus, die, hoe moet ik het zeggen, het is een 
rot woord, die knapen die uit de lagere milieu’s komen, ik bedoel die hebben het woord 
flikker voorop in de mond liggen, terwijl ze niet eens weten wat het eigenlijk inhoud, wat 
het is, maar het is gewoon om iemand pijn te doen, te kwellen, het zijn kwelgeesten. En 
die groepsleiders, ik bedoel, die interesseerden het niks, die zaten veilig daarzo, die 
hoefden niet naar Duitsland toe, enz. enz. Ze hadden daar een luizenbaantje. Ze vonden 
alles goed wat er gebeurde. Ze namen je niet in bescherming, ze hielpen je niet, ze 
hadden alleen maar toe te zien dus dat er niet gevochten werd onderling en dat er geen 
rotsooi kwam. 

 
Q: Die stichting, of die hervormingstichting, wat was die naam? 
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A: De Kruisweg, zo heette die inrichting. Het is nu een gevangenis. Een gevangenis voor 
drugscriminelen 

 
Q: Was het toen een gevangenis met muren eromheen? 
 
A: Ja, ja, met muren eromheen en grote ijzeren hekken en een grote gracht eromheen. Het is 

nog in precies dezelfde staat. Ik ben daar enkele jaren geleden nog geweest om te kijken. 
Ik heb toen met de portier gesproken en gezegd dat ik daar gezeten had. Ik heb er een 
boek over gekocht, over De Kruisweg, over de geschiedenis van De Kruisweg. Dat kan ik 
u laten tonen en het is nog precies hetzelfde, er is dus niets veranderd. In het boek staat 
dus ook dat gedurende de periode dat ik daar zat, dat er ook veel politieke gevangenen 
zaten, en er zijn heel wat misdaden gepleegd en er is heel wat afgemarteld beneden in de 
kelders van het gebouw. Maar daar kwam ik dus niet mee in aanraking, dat was 
gescheiden. Men hield dat gescheiden. 

 
Q: En die school was die daar ook? 
 
A: Ja, alles was daar aanwezig. Het lag helemaal geisoleerd, dus van de bevolking lag het 

helemaal geinsoleerd. Je kon alleen dus, indien je wilde kon je op zondag naar de kerk 
toe. Dus als je eruit wilde, om buiten de muren te komen, gaf je maar op dat je naar de 
kerk wilde. Dat was dus een cripsie (ph) op zich want je moest dus A. een eind lopen. 
Punt 2, je moest je zondagse kleding aan hebben. Dat wil zeggen je gevangeniskleding. 
Dat moest dus gepoetst en schoon zijn en je ging dus in groepen, onder sterke bewaking, 
onder sterke begeleiding, ging je naar de kerk, naar een aparte ruimte, die gereserveerd 
werd dus voor de deliquenten. Zo is het nog. God is Liefde. 

 
Q: Weet u of behalve jeugdige mensen, die lichte criminaliteit hadden gepleegd en politieke 

gevangen, weet u ook of er Joden gevangenen waren? 
 
A: Dat weet ik niet. Ik heb later wel gelezen, in de geschiedenis, er is een boek uitgekomen, 

dat heb ik later dus gelezen, dat er veel gevangenen hebben gezeten. Nadat ik er een dik 
jaar had gezeten, we zitten dan alweer in 1943, de tijd gaat snel. Toen werd het complex 
helemaal gevorderd door de Duitsers. En toen moesten wij weer overgeplaatst worden 
naar een andere inrichting. En dat was een inrichting, dat was een instituut van dominees 
en dat lag aan de dominee van Dijk weg. Dat was een internaat, waar dominees werden 
opgeleid. En dat was een prachtig gebouw. De bewakers daar waren heel anders, want 
daar zaten ook de afdeling Amersfoort. Justitie heeft verschillende afdelingen in 
Nederland. Maar in Amersfoort had je dus ook een afdeling voor jeugdige deliquenten en 
dat gebouw in Amersfoort was ook gevorderd door de Duitsers, dus dat werd 
samengebracht met Doetinchem naar het dominee Van Dijk Intituut. Daar kwamen wij 
dus bij in. Dus je kwam daar met andere mensen, en die gevangenschap, dat gaas, die 
tralies en die gracht, dat was weg. Je kwam dus in een imposante grote villa terecht. Een 
hele grote villa, die ingericht werd voor de deliquenten van zowel van Amersfoort als van 
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Doetichem zelf. Daar moesten dus voorzieningen voor getroffen worden, slaapzalen 
moesten gemaakt worden, klaslokalen moesten gemaakt worden, etc. etc. Het regime was 
daar veel milder, ik bedoel, je kon als het ware al zeggen - nu spreek ik over de periode 
1943 - 1944 - er was al een mislukte invasie geweest dus men voelde toen al aan, de 
Nederlandse lafbekken dus die samenwerkten met de Duitsers, die voelden al aan dit gaat 
de verkeerde kant op en we moeten tegen deze mensen, deze pupillen moeten wij rustig 
zijn. Want als de zaak vandaag of morgen gewonnen wordt, ik bedoel, ze pakken ons en 
hangen  ons op. Maar dat hadden ze vast en zeker gedaan, ik bedoel, ik denk dat als er 
toen een invasie was geweest, ben ik ervan overtuigd, dat vele mensen die daar zaten 
hadden die bewakers gepakt en die hadden ze gewoon afgemaakt, want het waren 
smeerlappen, gewoon smeerlappen. Die Nederlandse ambtenaren waren smeerlappen. 
Zonder meer. 

 
Q: Hoe lang heeft u daar gezeten? 
 
A: Ik heb daar gezeten, even kijken hoor, tot eind 1944. Toen ben ik ziek geworden, toen 

heb ik eerst een longontsteking gehad. Die werd professorisch behandeld door een 
dorpsdokter. Toen kreeg ik dus pleuritis en toen moest ik terug naar de Kruisweg, omdat 
men daar dus een verpleegafdeling had, een ziekenafdeling  Daar ben ik dus met zo’n 
wagentje met paarden, ben ik daarheen gebracht. Daar ben ik dus verpleegd tot ik weer 
capable was en de koorts was afgezakt. Ik ben toen in huis gekomen bij een vrouw van 
een van de bewakers en daar lagen wij op een aparte kamer van dat huis met vier man. 
Met vier mensen dus die ziek waren, tegen TB aan, tegen tuberculose aan. Misschien 
hadden sommige wel tuberculose, maar door die slechte voeding, door de slechte 
omstandigheden werd je natuurlijk ziek. Eind 1944 ben ik heel erg, heel erg ziek 
geweest. Maar dat kon me ook niks schelen ik was moe, vreselijk moe. Ik wilde alleen 
maar slapen. Maar eind 1944 was ik zover hersteld dat ik mocht naar huis. Men had via 
Justitie voor elkaar gekregen dus dat ik weg mocht. Men kon mij toch niet verplegen, er 
waren geen faciliteiten. Een ander die zou doodsblij geweest zijn als hij hoorde dat hij 
naar huis mocht, maar ik vond het verschrikkelijk om naar huis terug te gaan. Want dan 
kom ik in een doffe ellende terecht. Nou, iemand heeft me opgehaald, wie weet ik niet 
meer, of het mijn moeder is geweest of mijn grootvader. Ik denk de laatste, maar ik weet 
het niet meer. Ik ben toen thuisgekomen na een lange treinreis - het moet mijn grootvader 
zijn geweest - want op het station stond te wachten, mijn stiefvader en mijn moeder. Dus 
het moet mijn grootvader zijn geweest die me heeft opgehaald, dat kan haast niet anders. 
Ja, dan word je er plotseling mee geconfronteerd. Je bent vrij. je staat op het station en je 
ziet daar je ouders staan en ja wat moet je doen. Ik gaf mijn stiefvader een hand, dat weet 
ik nog wel, en ik wilde hem een zoen geven. Zoals normaal een jongen zijn vader dus een 
zoen geeft. Mijn stiefvader zei, van mannen zoenen elkaar niet. Begrijp je dus. Hij heeft 
mij ook nooit opgezocht, d’r is dus niks vergeten of vergeven. Laat maar lopen. Ik ben 
toen naar huis gegaan, ik woonde niet zo ver van het station af. Er was een kamer klaar 
gemaakt dus, die was helemaal leeg gehaald er stond alleen een bed in, een stoel, een 
tafeltje, een houten vloer met zeil geloof ik. Het stonk verschrikkelijk naar lysol, het was 
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gedweild met lysol en de ramen waren open, want ze dachten, die heeft tuberculose, dus 
die moet lucht en licht hebben en goed te eten hebben. Maar ja, ik bedoel er was niks te 
eten. Nu was het geluk dus, dat we een huisdoker hadden, dokter Hesseling (ph), die een 
hele grote rol in mijn verdere leven heeft gespeeld en wat het gekke is dat dokter 
Hesseling, de huisarts, die was getrouwd met een meisje van Niemeijer, van de koffie en  
thee fabriek. Haar broer kende ik, dat was Willy Niemeijer, die later dus in ‘45 in een 
concentratiekamp is overleden. Die hebben ze opgepakt, maar niet door mij, dat is apart 
geweest.  

 
Q: Waarom? 
 
A: Weet ik niet. De familie Niemeijer heb ik dus  twee jaar geleden nog gebeld, dat wil 

zeggen een neef van hem, want Willy z’n broer die leeft nog, die is al oud. Ik ben nu 70, 
dus hij zal misschien nu 90 of 95 zijn geweest. Maar zijn broer die leefde nog en woonde 
in Den Haag met zijn tweede vrouw. Dat vertelde een neef van mij, die nog in Groningen 
woont. Van Niemeijer, die fabriek is niet meer van hun, die is in Engelse handen 
overgegaan. Alleen de naam Niemeijer bestaat nog. Maar waarom dus dat Willy gepakt is 
dat heb ik niet gevraagd, uit pieteit heb ik dat niet gevraagd. Ik denk ja, ik vind dat zo 
vervelend om daar op terug te komen, dus ik heb dat niet gevraagd. Maar, nu ga ik even 
terug weer, maar onze huisdokter Hesseling dus die familie was van de Niemeijers, die 
wist van de situatie af. Hij wist hoe zijn zwager was. Hij had ook volledig begrip dus 
voor mijn toestand en als wij samen waren dus, wat vaak gebeurde, dan bleef hij een uur 
of anderhalf uur bij mij zitten praten. Hij pepte mij op en zei, het is allemaal niet zo erg, 
er zijn er meer. Afijn, hij legde mij als het ware het sexuele leven uit, hij legde mij uit 
wat er gebeurd was, waar ik niets aan kon doen, enz. enz. Hij legde dat heel goed uit. Ik 
heb er verschrikkelijk veel aan gehad. Hij heeft ook gezegd, ik zal zorgen dat jij er weer 
bovenop komt. Dit heeft hij ook gedaan, later bleek dus dat hij  bij de ondergrondse zat, 
soms werden  ‘s avonds plotseling levensmiddelen bezorgd, die je normaal niet meer kon 
krijgen en extra bonnen werden neergelegd, die werden in het geheim neergelegd, om mij 
maar te helpen en te voeden zodat mijn lichaam er weer bovenop kwam. Bovendien, hij 
zorgde via het Groene Kruis of de Tuberculose Vereniging dat ik sardines kreeg van Het 
Rode Kruis uit Zweden, ik geloof wel dat het uit Zweden kwam. Ik kreeg per maand, 
kreeg ik twee blikjes sardines. Die twee blikjes sardines, speelden binnen het gezin een 
verschrikkelijke voorname rol, Want ook daar had men niks meer te eten. Eind ‘44 begin 
‘45 had men niks meer te eten. Nou, ik kreeg dan wel die sardines, die kreeg ik, die 
werden verdeeld, er zat extra vet in, maar hun namen er ook een klein beetje van, een 
heel klein beetje. Ik kan me dat wel begrijpen achteraf, maar goed. Hesseling die zorgde 
dus dat ik papieren kreeg zodat ik buiten kon lopen want echt ziek was ik niet meer en hij 
schreef voor dat ik zwaar tuberculoos was. Dat deed hij natuurlijk met het oog op die 
Duitsers, want die Duitsers waren als de dood zo bang om in aanraking te komen met 
iemand die TBC had. Dus ik kreeg hele zware medische papieren op zak, daar zorgde hij 
voor, met een hoop doktersstempels enz. enz. zodat ik me vrijuit kom bewegen buiten het 
huis en ik in de omgeving dus kon wandelen om te genezen als het ware. Ik ben nog een 
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keer aangehouden, ook weer door die zelfde steiffen (ph), twee straten verder en die 
deinsde gewoon terug toen ze die papieren zagen. Ze vroegen niks verder ze zeiden nee, 
genoeg, genoeg. Dus ze lieten me gewoon gaan. 

 
Q: Hebt u de bevrijding van Groningen meegemaakt? 
 
A: Die heb ik meegemaakt. Een vriend van mij, dat was geen homosexuele vriend, gewoon 

een platonische vriend, die ik kende, Harry de Jonge Smith (ph). Hij is later piloot 
geworden bij de KLM en die zijn vader was directeur van de posterijen in Nederlands-
Indie. Zijn moeder woonde op de Parkweg in Groningen. Vlak bij ons. Met die jongen 
had ik een afspraak in Frigge(ph) in Groningen. Dat was een zaak waar je heen kon gaan 
en waar je wat kon drinken. Gewoon een normale afspraak. En verdorie, op een bepaald 
moment gingen de deuren dicht en was het hele pand omsingeld door Duitsers, en ze 
kwamen binnen, in die grote zaak, het was een vrij grote zaal, daar kwamen binnen de 
Sicherheidsdienst, Duitsers. Onder aanvoering van een zekere Rudi Graven (ph), die 
woonde ook vlak bij ons in de buurt, als het ware een buurjongen. Die Rudi Graven was 
van de Sicherheitsdienst. Zijn kamer staat op een platte grond in een boek dat ik heb van 
het bezet van Groningen. Daar staat zijn kamer in. Rudi Graven was het schrikbeeld van 
Groningen. Na de oorlog is hij ter dood veroordeeld, dat is toen omgezet in levenslang, 
daarna heeft hij gratie gehad enz. enz. afijn, meneer loopt al lang weer vrij. Rudi Graven 
die had een oog op mijn zuster. Mijn zuster die trapte daar niet in, die had altijd een 
smoes klaar. en zei van ik moet naar huis of dit of dat. Die wilde niet. Die Rudi Graven 
was een jonge vent van 23 of 24 jaar hooguit. Die Graven had de leiding bij die inval bij 
Friffe (ph) waar ik had afgesproken met Harry de Jong Smit (ph). Ja, ik zat in de val. 
Gelukkig was Harry er nog niet. Want Harry dus, die had ook valse papieren. Toen was 
ik aan de beurt, toen moest ik komen,toen dacht ik ja, God, wat moet ik in godsnaam, dus 
ik riep Herr Graven in het Duits, Herr Graven  ik ben de broer van die en die., hard, luid, 
zodat iedereen het kon horen, door al het tumult heen. Ik ben de broer van Martha. Mijn 
zuster noemde zich in de oorlog Martha, zij heet helemaal geen Martha, dat is haar 
tweede naam. Maar zo noemde zij zich in de oorlog. Toen keek hij op, hij werd wakker 
door de naam Martha en keek mijn kant op. Toen wenkte hij mij, toen zei hij wie ben jij. 
Ik zei die en die. Oh, zegt ie, kom hier maar bij mij staan. Hij zegt, strakjes als deze 
razzia af is gelopen, krijg je van mij een wachtwoord en dan kun je naar huis toe. Ik kom 
dan vanavond wel bij je thuis. Dat interesseerde mij niks, als ik er maar uitkwam. De 
mensen werden allemaal gescheiden. De mannen aan de ene kant en de vrouwen aan de 
andere kant. Die werden allemaal dus, die moesten dus naar Duitsland, allemaal met de 
trein naar Duitsland toe. Dus ik moest zorgen dat ik daar uit kwam. Nou, ik ben eruit 
gekomen, ik kreeg het wachtwoord mee. Thuis een hoop vragen, waar heb jij gezeten dit 
en dat. Een hoop ellende. Ik heb de zaak uitgelegd en gezegd dus dat die Graven ‘s 
avonds zou komen. Dus mijn zuster is direct verdwenen, naar een oom en tante van mij, 
die ook in Groningen woonden. We hebben rustig afgewacht tot die Graven kwam en 
inderdaad ‘s avonds om een uur of, het was na spertijd, een uur of half negen, negen uur 
kwam die Graven dus met een hoop tam tam met zijn Sicherheidsdienst auto en soldaten 
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op wacht bij de deur en meneer, Herr Graven, die kwam binnen. Hij stelde zich heel 
correct voor. Nou ja, mijn moeder die kende hem wel, want zo ver woonde hij niet van 
ons vandaan. Maar afijn, waar de zuster dan was, nou ja, die was er dus niet, die was uit 
logeren. Mijn moeder die had de smoes al klaar. Toen zegt ie van nou ja, ik kom hier ook 
voor uw zoon, wat natuurlijk flauwe kul was, hij kwam natuurlijk voor mijn zuster, ik 
bedoel, mij interesseerde hem niks. Hij zegt, als u nou morgen bij mij komt, bij de 
Sicherheidsdienst, op het Scholtenhuis, het beruchte Scholtenhuis, op mij kamer. Hij 
zegt, dan zorg ik dat uw zoon papieren krijgt, ausweissen krijgt, die helemaal 
doorgestempeld zijn en dan wordt hij nooit meer opgepakt. Hij zei, zo lang wij aan de 
macht zijn, hij was een Nederlander, hij zegt zolang wij aan de macht zijn gebeurd er 
nooit meer wat. Nou, mijn moeder natuurlijk, vreselijk stropen, van dank u wel, Herr 
Graven, wilt u nog een kopje koffie. Het was natuurlijk wel surrogaat koffie, maar goed. 
Hij zegt, ik heb ook nog wel andere koffie, als u morgen komt, dan krijgt u van mij wel 
wat anders. OK, mijn moeder is inderdaad de volgende dag naar het Scholtenhuis gegaan, 
met mijn zuster, en die hebben daar dus bij de Sicherheidsdienst, officiele papieren 
gehaald. Mijn ausweiss papieren, die waren al verscheurd en zodoende dus kreeg ik 
goede papieren, zodat ik niet meer door de Duitsers werd opgepakt. Ja, het was de laatste 
phase van de oorlog, het was toen al begin 1945. Dus over enkele maanden kwam de 
bevrijding, maar goed, ook die enkele maanden die telden. Het was toch verschrikkelijk 
gevaarlijk want ze werden steeds agressiever. En zo, heb ik dus de bevrijding afgewacht. 
De bevrijding van Groningen die kwam op 14 april, precies op mijn verjaardag.  

 
End of Tape #3 
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Tape #4 
 
Q: Meneer Hofman, kunt u vertellen over de bevrijding, hoe hebt u de bevrijding beleefd in 

Groningen? 
 
A: Het was 13 april, ik ben namelijk de 14e jarig. Het was de 13e april en mijn zuster was 

naar de bibliotheek. Zij was boeken halen, of boeken ruilen. Bij ons in de buurt daar was 
zo’n zaak en toen hoorde ik mijn moeder zeggen, waar blijft die meid toch, want 
verdomme ik geloof dat we bevrijd worden, want ik hoor schieten en inderdaad, je 
hoorde dus geweerschoten. Afijn, eindelijk kwam mijn zuster binnen, na 20 minuten of 
zoiets, om een uur of twee, drie, ze kwam hijgend binnen en zei, Mom zegt ze, ze 
beginnen te schieten, uh, uh (ph), de Amerikanen komen, de Amerikanen komen. Dat 
was het dan. Afijn, we hadden een koffer klaar staan met wat levensmiddelen erin, wat 
kleding erin, niet te groot, die je kon meenemen als je dus moest vluchten, dat je dus een 
vluchtkoffer had. Met wat levensmiddelen, een stukje zeep dat je nog had en een een 
handdoekje. Dat stond klaar, want het gekke was dat we zaten vlak bij de vuurlinie, ze 
kwamen binnen  via de  Patelofsehofseweg (ph), bij de Hoofdstraat, nou daar woonden 
wij dus in die omgeving. Ze kwamen steeds dichterbij. Wij woonden boven, en beneden 
woonden andere mensen en die zeiden, jullie moeten daar weg, jullie moeten naar 
beneden komen. Maar we konden niet meer via de normale deur naar buiten, we moesten 
via een balkon en men heeft een ladder geplaatst en zo zijn we naar beneden gegaan, via 
de tuin, naar andere kennissen van ons, achterom, tussen de huizen door. Je kon niet meer 
via de straatdeur, want overal werd al geschoten. Nou, je lag dus plat op je buik, op je 
gezicht, naar beneden toe. Iedereen had een ton(ph) bij zich om over je hoofd te doen. 
Later begrijp je wel dat voor de granaatscherven deed dat niks, maar het was goed 
bedoeld. En zo lag je op de grond, en je hoorde dus vreselijk geweervuur en dan hoorde 
je weer doffe knallen en dan hoorde je weer een stoot machine vuur erachteraan. Het was 
allemaal niet zo leuk. Toen werd de voordeur open gemaakt, de voordeur en een Duitser 
kwam binnen. Dat bleek een Let te zijn. Een Let, dat wist hij te gebaren. Hij liet zijn 
geweer achter, in de gang van het huis, en ‘abor’ (ph) zei hei. Hij moest dus naar het 
toilet toe, nou afijn, maar daar bleef hij maar zitten en toen zei een van die mannen, die 
ook op de grond lag, want iedereen zat bij iedereen, die zei, die vent die moet weg en dat 
geweer moet uit het huis weg. Als ze dat zien, dat hier een geweer staat, dan schieten ze 
de hele rotsooi kapot. Afijn, we hebben die Duitser, of die Let dus, te horen gegeven dat 
hij van de w.c. afmoest en zijn geweer meenemen en eruit. Afijn, doodsbenauwd ging hij 
eruit. Afijn, het geweervuur en miterailleur vuur dat werd steeds heviger, steeds hevinger 
en zo hebben wij de hele nacht op de grond doorgebracht. Ik was jarig, niemand 
feliciceerde mij, ik dacht trouwens ook niet aan mijn verjaardag, maar het was wel 14 
april. Plotseling hoorden we stellen buiten, zie zeiden ‘die luitenant ist gefallen’, die 
luitenant dus, die de opdracht gaf die wijk te verdedigen, die was gevallen. Dus die 
Duitse soldaten begonnen zich terug te trekken. Want die luitenant hield ze natuurlijk 
onder de duim. Ze trokken zich dus terug. Toen, bij ons in de buurt werd het toen wat 
rustiger en toen hoorde we gebrul buiten van Hoera Hoera dit en dat en toen waren de 
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Canadezen bij ons. Het was toen natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk want er werd dus 
straat voor straat gevochten. Er werd afschuwelijk gevochten en ik ben toen naar ons 
eigen huis toe gegaan en vanuit het dakraam, van boven dus, had je natuurlijk goed zicht 
op de stad verder, en toen zag je de hele rotsooi, het Herenplein, en die grote herenhuizen 
in brand staan, ze stonden allemaal in de fik. Vliegtuigen zag ik, die doken steeds naar 
beneden en die gooiden bommen en granaten overal op. Het was een poel van rottigheid. 
Maar buiten waar een heleboel mensen, gewone Nederlanders dus  buren van je, die blij 
waren enz. enz. en die kregen sigaretten van de Canadezen, want ze hadden in jaren geen 
sigaretten gehad. Kinderen kregen chocolade, het was gewoon fantastisch. Toen zijn die 
Duitsers teruggedrongen naar het centrum van de stad, van Groningen. Groningen heeft 
een kanaal, een kanaalring. De Canadezen namen die Duitsers gevangen, die gingen zich 
overgeven en ze liepen in rijen hand in hand, en de Canadezen reden erlangs op motoren 
en die Duitse militairen die gevangen waren genomen werden geschopt  en bespoeld, enz. 
enz. door de mensen en die werden dus in de tuin van het Arbeidsbureau, dat was ook 
vlakbij ons, in die grote tuin daar werden ze dus zolang gedropt en daar werden ze 
bewaakt. 

 
Q: Hebt u na de oorlog te weten gekregen wat er met die mensen gebeurd is, die vrienden 

die u hebt moeten aangeven? 
 
A: Toen we dus bevrijd waren, de bevrijding duurde dus een dag 5, 6 of 7, toen wilde ik 

natuurlijk weg van huis. Ik wilde weg. Wat er ook zou gebeuren, ik wilde weg. Dus ik 
ben naar een oom en tante van mij gegaan, waar ik goed mee op kon schieten, en ik heb 
gezegd kan ik zolang bij jullie zijn, want ik wil weg van huis. Dat was goed, en daar ben 
ik zolang in huis gegaan. Toen heb ik een jongen ontmoet, een zekere Henny ten Brink 
(ph) en Henny ten Brink was al vrij snel in een Amerikaans mariniersuniform, vrij snel. 
Daar kwam ik mee in aanraking en die bewonderde ik. Ik vond het een erge mooie 
jongen enzo, afijn. Hij zei waarom ga je er ook niet bij enz. enz. enz. Om een lang 
verhaal kort te maken, ik heb me laten overhalen door hem en ik heb me dus aangegeven 
als oorlogsvrijwilliger bij de mariniers. Ook mijn oom en tante gingen daar volledig mee 
akkoord. En ik dacht, ziezo, ik ben vrij van huis. Weg. Maar ik moest natuurlijk wel een 
medische verklaring zien te krijgen, omdat ik ziek was geweest. Ik denk, bij de keuring 
dan vinden ze dat. En ik ging weer terug naar die dokter Hesseling. Daar ben ik 
heengegaan en die zei er is helemaal niks aan de hand, jij bent hartstikke gezond. Jou 
mankeert niks. Ik schrijf wel even een papiertje en ik bel wel even met de keuringsarts. 
Hij zei het beste wat jij kunt doen is, dat wat je denkt om te kunnen doen. Ik ben toen met 
die Henny ter Brink naar huis geweest, daar hebben we sexueel contact gehad, maar ik 
wist helemaal niet of die jongen wel zo was of niet zo was, want die jongen die dronk 
whisky. Later begreep ik dat hij dat van een vriend had gehad, een zekere Overste Kanne, 
luitenant kolonel Kanne, een arts. Hij deed zich voor dus alsof hij minstens al luitenant 
kolonel was, maar hij was dus niks. Later bleek dat hij zelfs niet was ingekeurd. Het was 
gewoon een kwestie van vriendjespolitiek geweest, maar goed. Ik heb toen, toen ik 
ingekeurd was, en nog niet gekleed was, bleef ik dus voorlopig in Groningen want ik 
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moest nog een politiek onderzoek ondergaan. Ze noemden dat de POD, Politieke 
Opsporings Dienst. Daar ben ik dus geweest, nou ja politiek, er was niks geweest. 
Bovendien,ik snapte dat allemaal niet. Maar goed, politiek was er niks op mij aan te 
merken, er was niks. En ik kreeg dus een verklaring dat ik politiek hartstikke goed was, 
enz. enz. En dat heb ik dus overgegeven dus aan die lui van de mariniers, die dat weer 
checkten. Toen was ik dus al een kwart marinier ingekeurd. Toen moest ik voor de grote 
keuring en om ingekleed te worden moest ik naar Tilburg. Dus van Groningen naar 
Tilburg met de militaire truck en in Tilburg ben ik pas gekleed en dan via Antwerpen, 
Camp ________, daar hadden de Amerikanen een kamp, en vandaar ging je naar 
Amerika en in Amerika kreeg je dus je training voor marinier op Camp ______. Toen in 
die tussentijd van afwachten, om van Groningen naar Tilburg te gaan, ben ik 
verschillende knapen weer tegen gekomen, die ik als het ware dus, in mijn gevoel, 
verraden had. Niet echt verraden had maar vanwege dat notitieboekje. Dave Sterenberg 
was dat, later woonde die in Amersfoort daar had hij een zaak, maar die woonde toen in 
Groningen. Dave Sterenberg was dat, Henk Hesseling was dat en ik geloof Johnny 
Vielstra, maar zeker weet ik het niet meer. In ieder geval met twee of drie heb ik 
gesproken en die hebben mij dat helemaal niet kwalijk genomen. Ze hebben gezegd, 
luister eens, wij hebben dus een half jaar gevangenis straf gekregen. Wij hebben in De 
Koepel gezeten in Breda en jij kon er niks aan doen. Dus neem jij die schuld nou niet op 
je dus, wat er gebeurd is, jij kon er niks aan doen. Wij zijn zo stom geweest en wij 
hebben onze naam aan jou gegeven, wij hebben ons telefoonnummer gegeven, wij 
hebben ons adres gegeven. Dat jij dat op hebt geschreven dat is je goed recht, dat hadden 
wij dus ook gedaan. Dus, men vond dat dus helemaal niet erg. En ze zeiden van, omdat 
wij in De Koepel in Breda hebben gezeten, gevangen gezeten, gevrijwaard geworden om 
in Duitsland te werk gesteld te worden. Dus wat dat betreft, zat er nog een goede kant aan 
ook nog. Zo ze hebben mij dat nooit kwalijk genomen, Nooit. 

 
Q: En ze zijn allen na een half jaar weer in vrijheid gesteld? 
 
A: Gemiddeld heeft men dus een half jaar gekregen, dat lag er natuurlijk aan. Ik heb niet met 

iedereen toen gesproken die erbij betrokken waren. Ik bedoel, ik heb er maar enkele 
gesproken, twee of drie, waarvan ik net de namen heb genoemd. De andere dus die heb ik 
niet gezien want ik ben toen dus via Groningen ben in naar Tilburg gegaan. Daar ben ik 
dus grondig gekeurd en daar ben ik ingekleed, zoals je dat noemde, gekleed dus en toen 
was ik dus marinier. In afwachting ging ik toen naar Antwerpen toe naar Kamp ________ 
om overgevaren te worden naar Camp _______ dus in Amerika om daar mijn training te 
ondergaan.  

 
Q: Hebt u in die tijd - in die maanden - ook nog met andere homosexuelen gesproken of 

meer te weten gekomen wat er met andere homosexuelen in Nederland gebeurd is? 
 
A: Nee, nee, in die periode dus, ik wilde zo snel mogelijk a) weg van huis, 2) weg van 

Groningen. Alles wat er gebeurd was wilde ik zo snel mogelijk achter me laten. Dus wie 
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ik toevallig tegenkwam en die door mij gestraft waren, die heb ik door toeval ontmoet, ik 
heb ze niet opgezocht. Ik wilde weg, ik wilde het verleden dus dat geweest was, achter 
me laten. Ik wilde weg. Dus ik wist er niets van. Ik weet niet wie ze verder allemaal op 
hebben gepakt, en wat ze allemaal hebben gedaan. Later, veel later, heb ik wel gelezen en 
gehoord wat ze allemaal hebben gedaan. Ik wist ook niet van concentratiekampen af, daar 
wist ik ook niks vanaf. Omdat ik dus vast heb gezeten vanaf 1941 tot ‘44, ‘45. In ‘48 
kwam ik dus uit Indie. Die hele periode is praktisch aan me voorbij gegaan. 

 
Q: Hebt u in die tijd tussen ‘41 en’44, of toen u terugkwam naar huis in ‘44 iets gehoord 

over de vervolging van de Joden in Groningen? 
 
A: Ja, dat was helemaal in het begin, en dan moet ik weer even terug gaan, dat was voordat 

ik dus vast kwam te zitten, en ik al op het politiebureau had gezeten in afwachting van 
het politiebureau en dat ik gevangen werd genomen op de rechtbank, toen woonde een 
familie Van de Kamp woonde vlak bij ons, dat waren Joden, en die werden opgehaald, en 
mijn moeder dus, die was naar de kruidenier geweest, die had melk gehaald op de bonnen 
en brood. Kijk, een mens kan nog zo slecht zijn, maar iedereen heeft goede streken, en 
mijn moeder had, op dat moment, een goed moment en zij gaf die mensen de melk en het 
brood mee en zei hou dat voor de kinderen. Bij ons in de buurt woonden verschillende 
Joden en die zijn in het begin weggehaald. Maar je wist dus niet waar ze heengingen. Dat 
wist je in 1940 nog niet. In 1940 waren die Duitsers nog uiterst correct. De rottigheid die 
begon eigenlijk toen ik al vast zat. Dus wat buiten de gevangenismuren gebeurde, daar 
wist ik niks van dat hoorde ik pas met de bevrijding. Trouwens er zijn zoveel 
Nederlanders die zeiden, maar dat heb ik niet geweten, dat dat allemaal gebeurde. Ik wist 
er ook niks van. In het huis van bewaring dus noch in Doetinchem werd je iets verteld 
van wat er buiten gebeurde. Ik bedoel, je was helemaal, totaal afgesloten van de 
buitenwereld. Ik hoorde niks.  

 
Q: Toen u, u bent volgens mij in 1948 terug gekomen naar Nederland. Hebt u toen meer 

gehoord wat zich in Groningen heeft afgespeeld, tijdens de oorlog? 
 
A: Ja, direct in 1945 heb ik dat al gezien. In de tijd dat ik afwachtend was om ingekleed te 

worden als marinier, toen zag ik wel dat de stad helemaal kapot geschoten was. Toen 
hoorde ik al dat mensen opgepakt waren en nooit meer terugkwamen. Het Rode Kruis 
was nog steeds aan het zoeken naar mensen, vooral het Scholtenhuis heeft een 
verschrikkelijke grote rol gespeeld. Daar werden mensen gemarteld en afijn, naaste buren 
van ons, die ze op hebben gepakt die nooit meer terug zijn gekomen, die dus overleden 
zijn in concentratiekampen. Hun namen heb ik ook terug gevonden in dat boek, dat ik 
vorig jaar voor mijn verjaardag heb gekregen, ja, die, daar ook in staan, de Walkamp 
_____(ph) zijn overleden, dat wist ik wel dat ze opgepakt zijn door de Duitsers maar je 
wist nooit wat er met ze gebeurden. Ja, een keer heb ik gezien, dus, ik keek toevallig uit 
mijn slaapkamerraam, dat was eind ‘44 toen ik net thuis was. Bij ons woonde de familie 
Polak, dat was Polak Pudding. De pudding fabriek van Polak, een hele bekende naam. 
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Die Polak zat ondergedoken, het waren Joden, die zaten ondergedoken bij de familie 
Steenstra of  Steekstra of zoiets. Die woonden op de hoek van de straat, het was een groot 
herenhuis en daar was een inval en toevallig zag ik vanuit het raam iemand naar beneden 
springen, nou die was natuurlijk hartstikke dood, want dat was zeker een meter of 20-30 
dat hij sprong van boven, en dat was Polak. Die wilde ze arresteren, want die zat 
ondergedoken en die was misschien ondekt door de Duitsers en die was naar beneden 
gesprongen. Enkele uren later zag ik een grote verhuiswagen voor het huis staan en toen 
werden alle meubels werden eruit gehaald en ohwee(ph) wat zag ik. Ik zag daar een man 
staan die kwam veelvuldig  op bezoek bij de familie De Jonge Smits, dat was een 
normale vriend dus een hetero, een jongen die bij mij in de buurt woonde. Die man die 
kwam daar, die man die had een prive recherchebureau. Maar dat was ook een 
collaborateur, maar dat wist niemand, want niemand zei natuurlijk dat ie in het geheim 
voor de Duitsers werkte. Maar die zag ik bij toeval bij die verhuiswagen staan, toen die 
meubels werden ingeladen. Mulder heette die man en toen denk ik, dit kan toch niet waar 
zijn. Toen ik dat zag, toen ben ik naar de Parkweg(ph)  toegegaan en toen heb ik tegen 
Harry zijn moeder gezegd, zo en zo heb ik gezien en dat is er gebeurd. Ze zei, dat is toch 
niet waar, ik zei echt waar. Als u vlug bent en u loopt met me mee dan kunt u het zelf 
zien. Die Mulder, die hier altijd komt om thee te drinken en altijd lief en aardig is, dat is 
een smeerlap want hij staat daar en houdt toezicht terwijl die meubels uit het huis worden 
gehaald. Ik zeg, en zwarte laarzen heeft hij aan. Verder dus, wat er met die Mulder 
gebeurd is, weet ik niet, ik weet ook niet wat met Harry gebeurd is. Dat weet ik allemaal 
niet, want ik ben weggegaan uit Groningen. 

 
Q: Toen u terug kwam hebt u in de jaren daarna nog last gehad van de jaren in de 

gevangenis. 
 
A: Ja, kijk, ik heb toen die opleiding gehad, dat wil zeggen, ik ben niet verder gekomen dan 

Antwerpen. Toen ik in Antwerpen  zat dat was in augustus 1945, toen viel de atoombom 
op Nagasaki en Hiroshima en toen was de oorlog praktisch over, ook voor de 
Amerikanen. Dus wij hoefden niet meer opgeleid te worden in Amerika. De troepen die 
gingen dus terug naar Amerika. Men zat toen met ons in de maag, wat moest men met 
ons doen. Toen werden wij tijdelijk naar huis gestuurd, met een heleboel bonnen en met 
een heleboel levensmiddelen en een heleboel sigaretten, afijn dat werd allemaal verdeeld 
en we konden naar huis. Maar ja, wat moest ik. Ik ben toen eventjes thuis geweest, ik heb 
wat afgegeven en ik ben toen naar die oom en tante van mij gegaan en daar heb ik mijn 
domiciel gemaakt, mijn adres, want ik wilde dus niet thuis zijn. Ja, men moest iets met 
ons doen. Toen moesten ze medisch personeel hebben voor Indie, want we hebben dus 
een overzees gebiedsdeel, Indonesie, Indie, Nederlands-Indie daar moeten troepen heen, 
en die mariniers die moeten daar maar heen en andere  vrijwillige militairen, enz. enz. En 
als we deze groepering klaar kunnen stomen om verpleger te worden en medische 
diensten te verrichten, dat moet je natuurlijk hebben - Rode Kruis personeel. Toen heeft 
hem mij gevraagd of ik dat wil. Toen heb ik gezegd Ja, waarom niet. Ik wilde alles wel, 
als ik maar niet naar huis hoefde, het kon me niks schelen. Ze hebben mij op de medische 
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administratie gezet van het academisch ziekenhuis in Groningen. Daar heb ik de 
medische administratie onder de knie gekregen, de medische administratie want dat is 
een aparte termologie. Vandaar heb ik verschillende operaties bijgewoond, zoals 
oorlogsverwondingen, enzovoort, voor enkele weken was dat. Je liep dus gewoon college 
mee, je liep gewoon met de doktoren mee, ik bedoel van verplegen  kwam niks terecht, je 
moest alles zien, zodat je stress-bestendig werd voor wat je te verwachten stond in 
Nederlands-Indie. Want het was natuurlijk een hele toestand, dat je op dat moment ook 
niet wist. Vandaar ben ik gegaan dus van heelkunde, naar oor, neus en keel heb ik 
gedaan, ook voor enkele weken. De ergste dingen dus meegemaakt. Toen ben ik gagaan 
naar huid en geslachtsziekten, wat heel belangrijk was natuurlijk, omdat je veel militairen 
hebt met huid en geslachtsziektes. Daar kreeg je ook de ergste dingen te zien, ook welke 
geneesmiddelen daarvoor werden gegeven. Inmiddels hadden die Amerikanen en die 
Candezen penicilline, ze hadden sofatisol (ph) hadden ze, wat ze in de wonden strooiden. 
De Duitsers, die hadden dat niet, dit waren allemaal nieuwe geneesmiddelen, daar werd 
je mee bekend gemaakt, zodat je dus, als het ware beslagen werd daarvoor. Toen ik dat 
heb gehad, dus die drie erge afdelingen, toen ben ik gegaan naar het Katholieke 
Ziekenhuis, daar heb ik neurologie gedaan, hersenoperaties bijgewood omdat je ook veel 
hersenletsels krijgt in de oorlog, en daar heb ik enkele operaties meegemaakt van dokter 
Verbeek, dat was een neurochirurg, een verschrikkelijk aardige man voor mij, voor zijn 
zoon was hij een beest, ook omdat - hij was katholiek - het was een katholiek ziekenhuis, 
zijn zoon was priester maar hij wilde niks van mijn zoon weten want hij was uitgetreden, 
plus homosexueel. Hij zit nu in het europarlement voor D66, Verbeek, en daar wilde hij 
dus niks mee te maken hebben. Maar goed, ik sprak niet over dat ik homoxexueel was 
geweest, dat was mijn verleden. Ik was nu met een ander hoofdstuk van mijn leven bezig. 

 
Q: Kwam het verleden nog een keer terug bij u  in uw werkomgeving ? 
 
A: Nee, daar werd nooit over gesproken. Ik had wel dus mariniers waar ik mee omging die 

dus, laat ik maar zeggen, noodhomosexuelen waren. Niet uitgesproken homosexuelen, 
want de mariniersopleiding, ik bedoel, dat is geen kwajongesopleiding, dat is een 
keiharde opleiding. Maar doordat ik dus die rotsooi had meegemaakt van de politie, van 
het huis van bewaring, van die inrichting, van dat gebeul, van het getreiter, was ik al van 
binnen keihard gemaakt. Ik was al hard. Men hoefde mij dus niet meer hard te maken, ik 
was al hard. Bovendoen, ik was sterk en gezond, daar had mijn huisdokter voor gezorgd, 
dokter Hesseling. Ik was sterk en gezond dus ik kon dat allemaal verdragen. En ik heb 
die mariniersopleiding heb ik met eerste klas, 1A, de hoogste die er was, ben ik 
ingekeurd en heb ik uitgevoerd. Dat was voor mij de hoofdzaak. Ik was ook nergens bang 
voor, ik was voor niemand  bang. Dat kwam ook door het verleden dat ik achter mij had. 
Men kon mij niet meer imponeren. Een dokter kon mij niet meer imponeren, een 
advocaat kon mij niet meer imponeren, dat zei mij niks meer. Ik had al een denkwijze 
van iemand die 30-35 jaar was. Door die enkele jaren word je ontzettend snel rijp.Toen ik 
dan ook naar  Indie ging, met een troepentransport ging ik naar Tabinta (ph), een arts 
ging er mee, er waren ongeveer een duizend of 1200 militairen, een hele hoop. Er ging 
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een arts mee, er gingen enkele verplegers mee, en ik ging mee als hoofd van de 
administratie en hoofd van de medische afdeling. Gewoon bespottelijk want ik had veel 
weinig medische opleiding gehad om zoveel mensen te kunnen helpen en bij te staan. Dat 
was natuurlijk  werken daar ginder(ph) maar er zat niks anders op. Die dokter, die heette 
Kracht en die kwam toevallig ook uit Groningen, daar had zijn familie een worstfabriek 
gehad. Kracht Worst, ook een bekende naam in Groningen. Daar kon ik goed mee 
opschieten. Hij zegt, we zullen het toch moeten klaren en we hebben het ook geklaard. 
We hebben ook kleine operaties aan boord uitgevoerd. Het was een troepentransport 
schip, een liberty schip was dat, de naam van het schip weet ik niet meer. Daar was dus 
alles aan boord. Er was een kleine operatiekamer, er was een ziekenafdeling aan boord, 
want de Amerikanen hadden dat schip al gebruikt en Nederland kreeg dat schip weer 
terug als leen of pacht. Ik weet niet hoe dat ging. Daar ben ik mee naar Indie toegegaan.  

 
Q: Bent u later erkend als onrechtmatig vervolgd, toen u terugkwam naar Nederland? 
 
A: Kijk, ik ben toen ik terug gekomen ben naar Nederland, toen ik gedemobiliseerd ben. 

Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Toen ben ik op het Ministerie van Defensie 
terecht gekomen, administratief, in afwachting van de demobilisatie. Daar heb ik ook het 
een en ander meegemaakt, onder andere die juffrouw Graven, die is bij mij geweest. Die 
heeft gevraagd of ik wil pleiten voor haar broer, die inmiddels de doodstraf had gehad, 
die Rudi Graven. Ik heb dat geweigerd. Een andere knaap die homosexueel was, die ik 
kende uit Groningen, dat was een gediplomeerd verpleger A en B, en operatiekunde had 
hij. Had ook vaak geassisteerd bij hersenoperaties, een zekere Peter Merendorp (ph), die 
had in Indonesie iets gehad met een jongen van de landmacht en ik ontmoette hem op een 
middag, ik meen dat het een zaterdag was, met nog een stel. Hallo, hoe gaat het met jou, 
je weet hoe dat gaat met zo’n begroeting, en Peter Merendorp heeft toen geprobeerd om 
die jongen van de landmacht te versieren. Dat is niet gelukt. We zijn toen naar een 
nachtclub toegegaan en toen heeft die jongen van de landmacht, die heeft de militaire 
politie opgebeld. In Surabaja was dat. Op een gegeven moment liepen wij, met een man 
of 10, 12, 15, ik  weet niet hoeveel, liepen wij op Tusuang (ph), dat is een straat in 
Indonesie in de richting van de mariniersclub en plotseling werden wij omsingeld door de 
militaire politie. Wij werden dus ter plekke gearresteerd, we moesten allemaal mee op die 
entous(ph), moesten we stappen, dat zijn die speciale miliaire auto’s. We werden 
allemaal overgebracht naar het hoofdkwartier van de politie in  Surabaja. Ik wist 
helemaal niet wat er aan de hand was, maar Peter Merendorp had die jongen  
meegetrokken een portiekje in. Er waren haast geen portieken, maar een van de zeldzame 
portieken had hij die jongen dus geforseerd en die had natuurlijk de militaire politie 
ingeseind, dat kon niet anders. Afijn, we werden meegenomen naar het politiebureau in 
Surabaja, naar het hoofdbureau daar. We moesten allemaal met de neuzen tegen de muur 
staan en onze handen op de rug en niks zeggen, mondje dicht. Nou, er werd wel goed 
afgeknepen daar bij die mariniers. Ik was ondertussen, was korporaal bij de mariniers 
geworden, dus ik was korporaal derde klas, tweede klas, eerste klas korporaal geworden 
dus. Toen ik dus bij die officier van dienst moest komen, toen zei hij tegen mij, hoor jij 
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ook bij dat stelletje ruigpoten. Ik zeg, ik snap niet waar u het over heeft. Ik wist ook niet 
wat er aan de hand was. Kijk, ik bleef netjes, ik bleef militairistisch, maar ik gaf hem wel 
de goede antwoorden terug. Ja, zegt hij, die Merendorp, hoe ken je die vent. Ik zeg nou, 
die ken ik uit Groningen, wat ook waar was, hij kwam uit Groningen. En ik zeg, wat hij 
heeft gedaan, daar weet ik niks van. Ik heb niks gezien. Dat was ook zo ik had niks 
gezien. Ik wist ook van niks. Ja, zegt hij, het zijn allemaal flikkers, en zo. Ik zei ja, dat 
kan best mogelijk zijn, maar ik weet er niks van hoor. Kijk, is was wel zo wijs om niet te 
zeggen, ja, ik ben ook zo, want dan had ik direct gedonder gehad, dus ik hield me stil. 
Afijn, ik kreeg daar een verhoor. Een betrekkelijk klein verhoor, ongeveer een half uur, 
drie kwartier en ik wist precies welke antwoorden ik wel moest geven en welke ik niet 
moest geven. Toen kreeg ik het wachtwoord mee ‘rotsje’(ph). Ik vergeet het nooit meer 
‘rotsje’. Kijk, die Indonesiers, die kunnen heel moeilijk zeggen rrotsje (ph), omdat er een 
R inzit en die moeten ze rollen. Afijn, ik kwam na spertijd binnen, op de kazerne, en ik 
werd natuurlijk gerapporteerd daar door die officier van de wacht, dat ik te laat binnen 
was. De volgende dag moest ik bij de commandant komen, bij overste Lenius(ph), waar 
ik goed mee op kon schieten verder. Hij zegt wat is er nou aan de hand. Ik krijg een 
rapport van de militaire politie over een stelletje flikkers, een stelletje ruigpoten. En jij 
bent daar ook bij, dat had ik nooit van jou verwacht. Ik zeg, ja, ik snap er ook niks van 
hoor. Hij zegt, snap jij nou, zegt hij tegen mij, dat er van die flikkers bij ons bij de 
mariniers zitten. Ik zeg overste, ik begrijp er niks van. Ik snap hiet hoe dat mogelijk is. Ik 
dacht man, je moest eens weten. Ben je nou zo naief of doe je maar zo naief. Verder heb 
ik me stil gehouden. Enkele weken later, moest ik naar het hospitaal, dat vlakbij lag, 
moest ik iets hebben. En wie zag ik daar zitten, Peter, tussen twee van de militaire politie 
in. Ze gaven mij toestemming om met Peter te praten. Ik zeg tegen Peter, ik zeg, wat gaat 
er met jou gebeuren. Hij zegt, ja, ik heb zolang in de VandeWerf gevangenis gezeten, dat 
is een militaire gevangenis in Surabaja. Hij zegt, nu word ik op transport gesteld, en moet 
ik bij een psychiater komen, maar zegt hij, die lui zijn nog gekker dan ik ben. Dat zegt 
Peter tegen mij. Peter had psychiatrie, dus Peter wist voldoende wat hij wel moest zeggen 
en wat hij niet moest zeggen. 

 
End of Tape #4 
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Tape #5 
 
Q: U kwam in 1948 terug naar Nederland en hoe ging het toen verder met uw beroepsmatige 

carriere? 
 
A: Toen ik in 1948 terugkwam, toen werd ik natuurlijk gedemobiliseerd. Ik moest eerst even 

kijken van ja, wat nou, wat ga ik doen. Ik zat dus a) met mijn opleiding, wat natuurlijk 
helemaal de mist in was gegaan en 2) wat moest ik doen. Nu zat ik dus in Amsterdam, in 
afwachting op de demobilisatie, in eerste instantie. In Amsterdam, leerde ik kennen onder 
andere Martin Wesseling. Martin Wesseling, die was toen op het Departement van 
Sociale Zaken. Hij was homofiel, ik leerde hem dus kennen in de homo-scene, laat ik het 
zo maar zeggen. Martin Wesseling, heeft nog meegewerkt aan de wet voor de 
totstandkoming van de AOW, de Algemene Ouderdoms Wet. Martin Wesseling  is 
weggegaan bij het Departement van Sociale Zaken en is toen chef van personeelszaken 
geworden bij De Bijenkorf. Hij had rechten gedaan, hij had de meester-titel, dus voor 
hem was het niet zo moeilijk. Toen kwam ik dus in een hele andere club vrienden in 
Amsterdam - ik was nog even militair ja - toen leerde ik Henk Wensink(ph)  kennen. 
Henk Wensink was ook advocaat, was ook militair geweest tijdens de oorlog in London. 
Hij was door de regering, via Zwitserland naar London geroepen. Ik leerde toen een heel 
academisch wereldje dus kennen, allemaal homosexuelen. Toen hoorde ik dus eigenlijk 
wat homosexualiteit inhield, enz. enz. Het werd een tikkeltje wetenschappelijker 
benaderd. Toen hoorde ik onder andere ook van Wim Groening(ph) die was tijdens de 
oorlog in het Palace Hotel in Noordwijk, daar was hij adjunct directeur geweest, had daar 
een Duitser ontmoet, een zekere Ferry Offenmans (ph). En Ferry Offenmans, de kust was 
natuurlijk afgesloten, Ferry Offenmans, ook een homosexueel was getrouwd in 
Duitsland, had daar een textielfabriek gehad, was onteigend en was officier geworden bij 
een of andere kustgelegenheid en was ingekwartierd in het hotel in Noordwijk. Hij 
vertelde militaire geheimen toen aan Wim Groening, Wim Groening die vertelde dat 
weer aan Henk Wensink en Henk Wensink is met die kennis, dus allemaal 
homosexuelen, de hele homosexuele scene, is toen naar London gegaan, dat is 
doorgeseind op een of andere manier, en zodoende is Henk Wensink naar Londen 
toegegaan. Omdat ik dus in die groep zat, dat was dus een ander wereldje, maar waar ik 
dus, ja, qua intelligentie wel vat had, algemeen dus, dus, een uitstekende verhouding. 
Toen zegt Martin Wesseling, die zegt tegen mij, waarom kom je niet bij ons bij De 
Bijenkorf, als je straks gedemobiliseerd bent. Je bent uitstekend geschikt om inkoper te 
worden voor De Bijenkorf. Je krijgt een opleiding van ons, enz. enz. enz. Ik zorg daar 
wel voor. Maar ik doe dat via een onderschikte van mij, want anders lijkt het te veel op 
vriendjespolitiek. Nou, ik heb dat wel eventjes geprobeerd, even gedaan, maar toen ik het 
aanvangsalaris hoorde zei ik nee. Toen heb ik een beetje ruzie gehad met Martin, en hij 
zei van je had hier toch kunnen wonen, enz. enz. Maar ik wilde dat niet. Ik wilde 
zelfstandig zijn. Ik wilde van niemand afhankelijk zijn, ik wilde wel vrienden worden, ik 
wilde wel met mensen naar bed, enz. enz., maar ik wilde mijn vrijheid behouden, ten 
koste van alles. Ik ben toen weggegaan uit Amsterdam en naar Den Haag toegegaan. Een 
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poosje bij _______gezeten, daar leerde ik dus ook weer een hele aparte vriendenkring 
kennen, onder andere kreeg ik een affaire met mijn hoogste baas, met de Minister van 
Oorlog, daar kreeg ik een affaire mee. Maar goed, ik wist niet dat de man Minister was. 
Dat kwam bij toeval uit, tijdens een lunch in Hotel De Witte Brug. Ik heb daar een einde 
aan gemaakt, want de man die was getrouwd, en dat wilde ik ook niet. Toen ben ik 
eindelijk gedemobiliseerd en ja, toen moest ik wel bedenken wat ik moest, want ik moest 
natuurlijk wel een baan binnen de maatschappij. Toen ben ik naar een oom en tante van 
mij gegaan in Hengelo. Ik wilde niet terug naar Groningen, dat wilde ik niet. Ik ben naar 
Hengelo toegegaan, bij die oom en tante van mij en vandaar uit heb ik gesolliciteerd in 
een ziekenhuis in Enschede. Ik had een snelle medische opleiding gehad, je weet er het 
een en ander van, en het lag voor de hand dat ik de medische richting koos. Nou, als dus 
in de A-sector wilt, dan moet je dus ook een voor-opleiding hebben, die had ik dus niet 
gehad, die was ik misgelopen  door de militaire omstandigheden. Maar goed, men loste 
dat op door middel van een test. Die test, die doorstond ik glansrijk, dus ik bedoel, zonder 
meer werd ik toegelaten. Ik heb daar zeker anderhalf jaar dus in het ziekenhuis 
meegelopen op de interne afdeling. De chef van de interne afdeling, dat was ook een 
homosexueel, Herman Schutte(ph), die souffleerde mij van alle kanten, dus wat dat 
betreft zat ik prima gebeiteld. Een van de internisten dat was  Lotte Kegman (ph), dat was 
een lesbienne, die souffleerde mij ook van alle kanten. De directrice, Derks was haar 
achternaam, haar voornaam weet ik niet meer, was ook een lesbienne en had een 
verhouding met een hoofdverpleegster. Dus ik zat precies waar ik zitten moest. 

 
Q: Hebt u dus eigenlijk carriere gemaakt 
 
A: Ik ben er mee gestopt, want  ik leerde dus in Hengelo, bij mijn oom en tante, daar kwam 

ik regelmatig en daar had ik een uitstekende verstandverhouding mee, leerde ik op een 
bepaald moment een knaap kennen in Hengelo en die jongen was chef-de-rang, ober-
kelner dus in het Amstelhotel. Een first class hotel toen in Hengelo. Met die knaap kreeg 
ik een affaire en ik werd verliefd. Ik had de leeftijd ook trouwens om verliefd te worden, 
ik was onderhand al 22-23 jaar dus dan mag het ook wel eens een keer. Maar, het 
betekende dus wel, hij zat in het horecabedrijf, dus een heel ander bedrijf dan het 
ziekenhuiswezen en hij wilde weg uit Oldenzaal. Hij woonde in Oldenzaal en werkte dus 
in Hengelo. En ik zat in Enschede. Het was allemaal wel vlakbij elkaar maar toch van 
elkaar af. Toen heb ik gezegd, je moet eens luisteren, ik heb een relatie in Scheveningen, 
dat was Pierre ______, die was directeur-eigenaar van Hotel De Sport (ph). Ik zeg ik kan 
hem wel opbellen en als jij daar terecht kunt, ik zeg, dan ga ik ook het horecabedrijf in, ik 
zeg, wat kan mij dat schelen. Dat ziekenhuis daar vind ik ook niks aan. Ze ziet niets 
anders dan ellende en nog eens ellende, ofschoon ik dus beschut en beschermd werd van 
alle kanten. Ik heb dat toen gedaan. Hij heeft gesolliciteerd in Den Haag en werd 
natuurlijk aangenomen, toen zei Pierre ______, de directeur-eigenaar van dat hotel, 
natuurlijk kom jij ook. Je krijgt hier wel je opleiding. Ik heb dat toen gedaan en wij zijn 
in Scheveningen op kamers gaan wonen. Nou, we verdienden dus alle twee, en we 
verdienden ontzettend leuk. En het was in het seizoen dus, Scheveningen ligt aan zee, dus 
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het is seizoenwerk. Het seizoen was afgelopen en toen zou ik dus ja, weet ik veel hoe dat 
toen heette, een of andere wet was er toen dus dat je een werkbriefje moest inleveren, 
afijn, ik wilde dat niet. Ik hoorde toen via via waarom solliciteer jij niet bij de 
Koopvaardij. Je hebt kennis genoeg opgedaan, enz. enz. Ik heb toen gesolliciteerd bij de 
Holland Amerika Lijn. Ik ben daar dus ook onmiddellijk aangenomen, dat was helemaal 
geen punt en ik ben toen gekomen op de Nieuwe Amsterdam. Een welbekend groot 
cruiseschip dat steeds reizen om de wereld maakte enz. enz. Toen dacht ik, nou na, dat is 
het natuurlijk helemaal. Ik bedoel de rest dus van het hotelwezen, dat zich aan boord 
afspeelt, dat fix ik wel, dat red ik wel. Bovendien ik zie de wereld, ik bekijk de hele 
wereld en verdien nog geld ook nog. Ik krijg te eten en te drinken enz. enz. Dat heb ik 
gedaan, en toen ben ik van de Holland Amerika Lijn, ben ik later naar Antonie Veden(ph) 
gegaan, dat was de Oranje Lijn, die deed Canada en Amerika, de Grote Meren en zo ben 
ik steeds dus in het zelfde circuit gebleven, tot op een bepaald moment ik daar ook zat 
van werd. Toen ben ik weer een poosje naar kantoor toe gegaan, weer in Den Haag. Toen 
gingen mijn vader en moeder naar Canada toe. Mijn vader en moeder gingen naar Canada 
toe, naar mijn zuster. Ik heb een zuster die is getrouwd dus met een Canadees. Dus het 
huis in Groningen was vrij. Alleen het dienstmeisje dus, deed eens in de week het huis, 
maar voor de rest was het huis vrij. Ik zat toen op kantoor in Den Haag en ik ging dus af 
en toe naar Groningen toe om te kijken. Daar ontmoette ik dus  mijn vriend, mijn huidige 
vriend. Dat is 33 jaar geleden. Die ontmoette ik, hij studeerde toen nog in Groningen, nou 
om een lang verhaal kort te maken, we hebben er enkele weken over gedaan, toen heb ik 
gezegd jongen, waarom geef jij je kosthuis niet op. Hij was in de kost, hij studeerde dus 
en studeren kost geld, een kosthuis kost geld. Ik zeg, dat hele huis staat leeg, het is groot 
genoeg, pik een kamer. Ik zeg dan kom ik ook naar Groningen toe en ik zie dan wel dat 
ik in Groningen een baan krijg. Dat was voor mij geen punt, want Den Haag was ik ook 
zat. Nou, zeg hij, als dat zou kunnen, dat wil zeggen in het verloop van enkele weken , 
dus niet van de ene dag op de andere dag, er is wel een bepaald tijdsbestek overheen 
gegaan. Ik heb dat gedaan en wat gebeurde, het was weer 14 april en ik was jarig en aan 
de deur komt een oom en tante uit Groningen en nog een tante erbij om mij te feliciteren 
met mijn verjaardag. Ze wisten dat ik in Groningen was, ze hadden mij waarschijnlijk 
gezien, ik had niet gebeld of zo, en ze kwamen dus bij de deur om mij te feliciteren. Maar 
ik was even weg. Ik was een boodschap doen en wie deed de deur open in ochtenjas, 
Khana(ph), mijn huidige vriend, die men dus niet kende. Niemand die kende hem, maar 
Khana kende mijn familie dus ook niet, mijn ooms en tantes niet. En hij zegt tegen mij 
oom en tantes, ja, Tiemon is even weg, komt u binnen. Heel snobistisch haalden ze de 
neus op en zeiden, ja meneer, met u hebben we niks te maken, wij komen voor onze neef 
en als die er niet is, dan komen wij dus ook niet en ze hebben zich omgedraaid en zijn 
weggegaan. Maar achteraf waren het zulke kwezels, ze hebben dus het hele verhaal 
keurig opgestuurd naar Canada toe in een brief. Ik kreeg dus een brief dus terug, in Den 
Haag op mijn oude adres. Dat, als ze terug kwamen uit Canada dan moest ik zorgen dat 
dat vriendje van mij dus weg was, want dat pikte ze dus in geen geval. Nou ja goed, ik 
had nog 8 of 9 maanden de tijd dus ik dacht dat bekijk ik dan wel weer. Intussen 
probeerde ik een baan te krijgen in Groningen, wat mij lukte via een vriend die een 
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uitgevers maatschappij had, dus dat was voor mij helemaal geen probleem. Toen hebben 
wij, terwijl mijn ouders in Canada zaten, niks anders dan feest gevierd in dat huis. Dus 
dat huis moest nodig geverfd worden, afijn, we hebben dat helemaal laten opknappen 
voordat ze terugkwamen. 

 
Q: Als u terug kijkt en samenvat hebt u  na de oorlog in uw werkleven  nog moeilijkheden 

ondervonden? 
 
A: Ja, kijk ik maakte dus nooit, ook niet binnen de hotelwereld, maakte ik nooit geen 

promotie. Ik werd nooit, datgene dat ik graag wilde. Ik had graag dus adjunct directeur 
willen worden, ik had graag chef-de-rang willen worden, ik had graag iets meer gewild. 
Maar iedere keer dan was er een stop. Maar ik wist nooit waarom en ik wist ook niet hoe. 
En ik wilde dus ook wel een baan hebben in een bepaalde stad, bijvoorbeeld in 
Groningen zelf. Dat ik ook wou. Maar er werd met een stalen gezicht gezegd, ja in 
verband met uw verleden. Maar ik wist niet hoe men aan mijn verleden kwam. Dus men 
zwijgt, en je vraagt dus ook niet wat bedoelt u daarmee, want op dat moment klap je 
dicht. Tegenwoordig vraag je, hoe zit dat, maar toen gehoorzaamde je gewoon en ging 
weg via de achterdeur ging je weg. 

 
Q: Is dat verschillende keren gebeurd? 
 
A: Dat is verschillende keren gebeurd. Op een gegeven moment werkte ik dus, onder andere 

in Utrecht. Toen kende ik mijn vriendje nog niet want ik spring even terug. Ik werkte in 
de Pays-Bas. Dat was de zaak in Nederland, althans toen. Op een vleugel van het hotel, er 
was een hele vleugel bezet door de familie De Raanen Roel (ph). Dat was een vriendin 
van de Koningen, van Juliana, toen Juliana nog aan de regering was. En zij kwam iedere 
donderdag bij haar vriendin theedrinken. Dus dat zat altijd goed, ze rookte Lucky Strike, 
en ze was altijd heel vriendelijk. Je zei gewoon ‘mevrouw’. Tot op een bepaald moment, 
toen zei mijn hospita, waar ik kamers had, die zei moet je eens luisteren, er is een briefje 
gekomen, je moet even op het Paardenveld komen bij de  afdeling zedenpolitie. Ik ga er 
heen, ik kom daar binnen op dat politiebureau in Utrecht en toen zegt die portier, u moet 
naar die kamer. Ik ga na die kamer, afijn dat was een recherchekamer, en die twee kerels 
die zeggen tegen mij, zo smeerlap ben je daar, ga zitten en je komt die stoel niet meer uit 
voordat je bekend hebt. Ik zei, dan moet je me eerst eens vertellen wat ik moet bekennen. 
Ik wist nergens van. Afijn, de een dus, die probeerde mij te slaan, ik zei sla maar, doe 
maar, sla maar, jullie zijn hier toch de baas. Ik zeg, maar vertel mij eerst eens, waarvoor 
zit ik hier. Ze hadden op een tafel uitgestald een hele fotosessie, die fotosessie 
behandelde een kindermoord, die begaan was in Utrecht. Het kind was begraven in het 
Zeisterbos, Zeist ligt vlak bij Utrecht, en ze zeiden daar weet jij meer van. In de eerste 
plaats dus, moet ik niks van kinderen hebben want het zijn altijd oudere mensen waar ik 
mee uitga. Met uitzondering, mijn huidige vriend. Een speciale uitzondering. Punt twee 
dus, ik bedoel, ik snapte er geen pest van en ik zei, jullie zijn hartstikke gek. Afijn, ik ben 
zeker anderhalf tot twee uur ondervraagd. Ze stelden de gekste vragen en ik heb ook de 
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gekste antwoorden gegeven, want ik dacht deze kerels zijn abnormaal, die moeten 
opgesloten worden in Den Dolder, daar is een groot  krangzinnigegesticht. Afijn, ze 
kwamen er toen ook wel achter, psychologisch, dat ik niks van die zaak wist. Ik wist er 
ook niks van. Ze boden ook hun excuus aan, maar voor excuses koop je niets. Later bleek 
dus dat een of anders schoonmaker van een flatgebouw, die had het kind meegelokt, had 
het kind misbruikt, had het kind vermoord en had het kind begraven. 

 
Q: Hoe was de politie op het idee gekomen dat u het was? 
 
A: Dat wist ik ook niet en ik heb ze dat ook niet gevraagd. Heel dom van mij, heel naief van 

mij. Maar ik wist niet hoe die justitiele wereld in elkaar zat. Dat wist ik toen nog niet. Dat 
wist ik niet. Veel later, en nu spring ik helemaal weer tot 1988, toen hoorde ik via Pieter 
Koenders, die vorige week gepromoveerd is tot Doctor, die vertelde mij in 1988, dat 
binnen justitiele kringen, dat er van mij bepaalde documenten waren. En hij vertelde mij 
de plekken waar ik die documenten kon vinden. die er nog waren. Ik heb toen met 
Koeders een heel gesprek gehad. Ik ben toen de volgende dag onmiddellijk in de 
startblokken gestapt en ik heb de documenten dus met veel pijn en moeite uit de 
archieven  gekregen. Toen zag ik plotseling dus dat men een proces-verbaal had 
opgemaakt in 1942, dat ik nooit had gezien van tevoren, waar ik absoluut niets van wist. 
Ook niet wat er instond. En daarin stond dat Tiemon Hofman, die was ter beschikking 
van de regering gesteld. En Tiemon Hofman, die kwam dus in het Algemeen 
Documentatie Register, die stond vermeld dus als, ter beschikking van de regering 
gestelde.  

 
Q: Kunt u verklaren wat het betekent: ter beschikking van de regering gesteld? 
 
A: Ja, ik wist natuurlijk wel dat, iemand die een moord had begaan, die verschrikkelijke 

dingen had gedaan, die werd ter beschikking van de regering gesteld. Maar iemand 48 
jaar ter beschikking van de regering laten staan, zonder dat de desbetreffende persoon 
ooit gehoord is, terwijl ondertussen de desbetreffende persoon de zwaarste militaire 
training heeft ondergaan, met de beste papieren eruit is gekomen. Ondertussen een 
militair pensioen had, een staatspensioen, gemachtigd was een onderscheiding te mogen 
dragen van dezelfde regering, dat ging op dat moment mijn verstand te boven. 

 
Q: U zei dat deze informatie werd opgenomen in het Algemeen Documentatie Centrum, 

denkt u dat die informatie ook beschikbaar is geweest voor anderen, voor uw 
werkgevers? 

 
A: Deze informatie is onder andere opgevraagd door  Henny ter Brink, die ik eerder heb 

genoemd. Henny ter Brink ging dus ook met vrouwen uit, en daarom heb ik er een einde 
aan gemaakt. Hij zei toen tegen mij, dit zal jou levenslang berouwen. En dat is 
uitgekomen ook. Want ik heb toen in die officiele papieren uit het archief een  brief van 
Henny ter Brink gevonden, die aan de ZP van Groningen vroeg, kent u deze  man? En de 
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ZP van Groningen schreef een uitvoerig bericht dat deze man is een erkende 
homosexueel. 

 
Q: En in die brief werd ook genoemd dat u  in 1941  gearresteerd werd en al deze dingen? 
 
A: Nou wat er precies in staat, dat weet ik niet meer. Ik heb hem laten tonen, en woord voor 

woord heb ik hem dus uit het archief overgenomen. En toen heb ik dus de Minister 
benaderd, Kortes Altes (ph). Ik heb Kortes Altes (ph) verzocht, de Minister van Justitie, 
die heb ik gevraagd, luister, is hier geen oplossing voor te vinden, want dit klopt niet. En 
ik wist ook van Koenders, artikel 81-1940. Wist ik ook niet dat dat bestond. Justitieel. 

 
Q: Wat is dat voor een artikel? Kunt u dat beschrijven? 
 
A: Artikel 81-40, dat is de Wet, die de Duitsers hadden in Duitsland, daar hadden ze, geloof 

ik, artikel 175. En men heeft geprobeerd om dit om te zetten, de Rijkscommissaris voor 
Nederlands Bezette Gebied, om  het om te zetten in artikel 81-1940. Toen is dat artikel 
dus uitgekomen zodat men ik een klap alles te pakken had op homosexueel gebied in 
Nederland. Dus iedereen die geregistreerd stond bij de politie viel onmiddellijk onder 81-
1940. En indien men iemand snapte wat strafbaar was, homosexualiteit was strafbaar 
toen, alsnog is het strafbaar, althans in bepaalde gevallen. dat heeft men dus van 
toepassing gebracht. Men had dat dus op mij van toepassing gesteld. Ik heb een 
briefwisseling gehad met de Minister. De Minister heeft mij toen uitvoerig uitgelegd dat 
dat niet kon, dat hij zou zorgen dat het uit het dossier verdween, want dat het een 
politieke zaak was wat nooit dus opgenomen had mogen worden in het Algemeen 
Documentatie Register. Maar in dezelfde brief had ik geschreven, dat ik nooit 
opgenomen had mogen worden, dat ik daardoor schade had geleden. Ik was ontslagen, ik 
was bij de zedenpolitie geweest, enz. enz. enz. Diverse malen had men mij gezegd, we 
hebben liever dat je gaat dan dat je komt. Ik heb geprobeerd om naar Canada te 
emigreren, maar men heeft dat zonder meer afgewezen. Ik ben zelf op de emigratiedienst 
geweest en gevraagd maar men heeft gezegd, meneer dat is geheim. Staatsgeheim, 
daarvoor moet u bij de Staat der Nederlanden zijn. Maar men geeft het nooit zwart op 
wit, dat geeft men nooit. Men zegt het tegen jou, dus je hebt het maar te nemen. Bewijzen 
kun je het niet. Ik heb toen, toen de Minister terugschreef dat hij het zou weghalen uit 
mijn dossier, toen liet hij dat doen door het hoofd van de afdeling staats- en strafrecht, 
daar valt dat onder. Dat was een zekere minister van Vondele (ph), en die schreef, ja, 
maar daarnaast heeft u ook nog twee andere veroordelingen in uw dossier staan. Bij God, 
ik wist niet wat die twee andere veroordelingen waren. Ik heb hem ‘s avonds opgebeld, ik 
geloof dat ik prive opgebeld heb, naar zijn huis. Hoe ik aan dat nummer ben gekomen 
weet ik ook niet meer. Toen zegt hij tegen mij, van ja, u heeft twee veroordelingen gehad 
in Maastricht in die en die jaren. Nou, ik wist het niet meer maar ik zal het uitzoeken. Ik 
heb toen naar de Griffie geschreven dus in Maastricht en ik heb gezegd, geef mij eens 
even die veroordelingen die ik van jullie heb gehad. Men heeft dat gedaan, men had dat 
nog bewaard die stukken. Het bleken twee boetes geweest te zijn van 40 gulden, die ik 
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allang betaald had. Maar die waren opgenomen in dat Algemeen Documentatie Register. 
En ze bleven er staan, normaal verdwijnen die boetes na zes jaar, maar ze bleven er staan, 
omdat er ook stond dat die man TBR gehad. Dus dat klopte dus niet. Toen ben ik 
doorgegaan met corresponderen, maar het Ministerie van Justitie laat je zolang wachten 
om tegenbericht te geven, dat kost je geen weken of maanden, maar het kost je enkele 
jaren. Teneinde raad heb ik Rob Tielman (ph) geschreven. Professor Tielman van de 
Universiteit van Utrecht en gezegd, noem mij nou eens de naam van een advocaat, die 
mijn zaak kan verdedigen. 

 
Q: Wat wilde u bereiken met die advocaat? 
 
A: Ik wilde bereiken dus dat punt 1 dus dat het hele ADR vernietigd werd. Punt 2 wilde ik 

bereiken een schadevergoeding. Voor de schade die ik had geleden, maar die ik niet kon 
bewijzen daar dus diverse papieren uit de verschillende archieven waren vernietigd. Maar 
goed, je hebt ook de omgekeerde bewijslast, die heb je ook. Laat hun maar bewijzen dat 
het niet zo is. Goed, ik heb Henry Zegers toen genomen als advocaat, die is een 
bodeprocedure (ph) begonnen. Die bodeprocedure die heeft twee jaar geduurd en als 
____advocaat trad op Meester Daalder en die kon niks vinden, die kwam maar steeds 
terug op die twee boetes. Ik was niet zo’n beste want ik had twee veroordelingen op mijn 
naam staan, zonder nader te omschrijven dat het twee lullige boetes waren geweest van 
40 gulden. Dat ontgeeft hij niet. Omdat het een bodeprocedure was, was het geen hoor en 
wederhoor, wordt alles schriftelijk gedaan. Dat kost allemaal verschrikkelijk veel tijd. 
Achteraf denk ik, ja luister eens, Zegers is waarschijnlijk ook homosexueel geweest, dat 
weet ik niet, dat kan  ik niet bewijzen, maar ik vermoedde het. Waarschijnlijk heeft die 
gedacht dat als ik voor de rechtbank ga pleiten, dan komt er nog veel meer modder 
naarboven, dus laat die zaak maar hangen. Maar het gekke is, voordat er een  uitspraak 
was, want tegelijkertijd had ik gevraagd om officiele erkenning van de wet op 
oorlogsvervolgden, want ik was vervolgd geweest. Niemand had dat ooit gekregen. En ik 
ben doorgedrongen daartoe en ongeveer 14 dagen of 3 weken vantevoren zoiets is het 
ongeveer geweest, toen ging de bel hier verschrikkelijk te keer op een zaterdag - en 
zaterdags komt hier nooit geen post -  en toen kwam de post  Ze kwamen met een 
verschrikkelijk pak papier en een hele hoop geld. Ik kreeg uitbetaald met terugwerkende 
kracht tot 1960 want ik was erkend als officieel oorlogsslachtoffer. Formeel, later dus, las 
ik in het boek waarop Koenders dus gepromoveerd is enkele weken terug dat het formeel 
toegevoeg is, maar dat ik de enigste was in Nederland die dat had gekregen 

 
Q: De enige homosexuele? 
 
A: De enige homosexuele in Nederland dus die dat heeft gekregen. De bewijzen had ik 

zowaar in mijn handen en ik had het ADR in mijn handen. Ik was ze precies een slag 
voor geweest. Ik had precies dus, Koenders had me getipt. Maar ik ben verder gaan 
zoeken naar de officiele documenten die er nog waren. Eerst kreeg je geen medewerking 
maar via de Burgemeester van Groningen die ik via via kende, die heeft onmiddellijk 
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opgebeld en gezegd, geef deze man inzage in alle geheime stukken, die je normaal niet 
mag zien. En dat is gebeurd en toen heb ik gezegd ik wil er kopieen van hebben, en ik 
ben naar de rechtbank toegegaan en ik heb gezegd, ik wil een stuk ervan hebben en men 
heeft mij dat gegeven. Twee dagen later kwam ik weer op de rechtbank om te vragen, 
toen was er geen stuk meer over want Hofman had alle stukken al. Ik had ze al. Toen heb 
ik gezegd, heren alstublieft, dit is gebeurd. En nu erkennen jullie mij. En dat hebben ze 
dus 14 dagen voor de uitspraak hebben ze dat gedaan. En men heeft mij dus betaald , en 
men betaalt mij dus iedere maand prompt uit, daar is helemaal niets van te zeggen verder. 
Maar ik heb gezegd luister eens, ik kan niet berekenen hoeveel schade ik heb gehad, 
maar dat ik schade heb gehad dat is een ding dat zeker is. Want ik had naar Canada 
willen gaan en ik had een eigen bedrijf daar willen vestigen, met behulp van mijn familie, 
die financieel draagkrachtig genoeg was om dat te kunnen ondersteunen, dat was 
helemaal geen punt. Dat is allemaal mislukt en dat is jullie schuld geweest. Jullie hebben 
dat gewoon laten staan in het Algemeen Documentatie Register. Dis is gewoon een 
schandalige toestand. En jullie zijn doodgewoon bang dat ik met namen kom, dat ik dus 
met Ministers heb geslapen, bij wijze van spreken. Jullie zijn bang dus voor jullie eigen 
politieke carriere, enz. enz. En ik zal doorgaan zolang als ik leef. En die zaak loopt nog 
steeds, ik ga bij wijze van spreke met  mijn request dus ga ik tot de Koningen, want de 
Minister die antwoordt niet dus. Er staan mij nog twee dingen open, indien ze niet 
antwoorden en dat is ten eerste een audientie bij de Koningin, waar ik dus twee brieven 
van terug heb gekregen en daarna dus bij de Minister, zodat ik dus het Staatshoofd 
rechtstreeks achter mij heb. En ik beroep mij dus op de artikelen, van 1943, die in 
London zijn uitgegeven. 

 
Q: Wat zeggen die artikelen? 
 
A: In 1943, tijdens de oorlog, dus de wettige regering in London. Deze commissie  heette de 

Commissie Mulders (ph), die commissie Mulders die heeft een besluit genomen dat er 
drie lijsten gemaakt moesten worden. Een A-lijst, een B-lijst en een C-lijst. Op de A-lijst 
dus daar waren allerlei veroordelingen, die de Duitsers hadden gemaakt, aangaande de 
Joden, dus inbeslagname van het kapitaal van de Joden, economische delicten, enz. enz. 
Ik bedoel, dat werd geacht om nooit te hebben bestaan. De B-lijst, dus die zou in werking 
treden, waar ook artikel 81-1940 opstond, dus waar ik op veroordeeld was. Dat artikel, 
dat zou dus buiten werking treden zodra het bezette gebied bevrijd was, nou dat was in 
1945. En niet in 1988. Daar ligt wel 48 jaar tussen. En de C-lijst dus dat ging meer over 
kleinere delicten, economische delicten, enz. enz. enz.  

 
Q: En u strijdt nu, zeg maar, om de erkenning van de eerste jaren. U bent nu betaald voor 

schade 
 
A: Tot 1960 
 
Q: Vanaf 1960 
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A: In 1960 hebben ze mij betaald dus en men betaalt nog iedere maand. Maar ik heb gezegd, 

dat is te weinig. Maar ik kan dus niet berekenen welke schade er geweest is, ik bedoel 
schade als je vast zit is niet te berekenen. Ik bedoel dat is psychische schade. Dat is niet 
te berekenen. Dat moet je dus gewoon een fictief  bedrag noemen. Ik heb toen gezegd, 
luister eens, ik wil helemaal geen rekening hebben met een accountant enz. enz. want dat 
wordt toch allemaal niks, ik eis gewoon van jullie nog vier ton. 400.000 gulden wil ik 
hebben. En dan dus is de zaak voor mij schluss. En zolang jullie die 400.000 gulden niet 
uitbetalen, zal ik blijven doorvechten. En ik zal desnoods tot het uiterste gaan, en zal ik 
desnoods dus de hele zaak in openbaarheid brengen. Maar dan komt er een beerput los. 
Wat daar zijn namen dus bij, ik heb ze al genoemd, dus onder andere Henk Wensink, die 
als militair dus op is getreden, die later bevriend werd met Jantje Veming(ph) in 
Amsterdam, die was directeur van de  bank Teixeira de Mattos. Henk Wensink, die heeft 
een zekere Cohen veroordeeld in Londen, want Cohen die handelde in tickets om naar 
Amerika te komen vanuit London. Niemand durfde dus Cohen aan te pakken want dat 
was een Jood. Wensink hebben ze daar voor op laten draaien en Wensink die heeft Cohen 
dus veroordeeld  tot ongeveer een jaar gevangenisstraf in Londen in de oorlogstijd. Dat is 
allemaal onder de dekmantel gestopt. Wensink is teruggekomen dus in Nederland. Ik 
leerde Wensink dus kennen, ik heb reeds verteld op welke manier, en Wensink die is op 
een bepaald moment bij Jan Veming gekomen op kantoor, die zat ook in de homoscene, 
en toen kwan net uit het kantoor Cohen. En Cohen die was na de oorlog begonnen met 
het uitgeven van avondlectuur, afijn, allemaal van die prutboekjes, die bestaan nog, want 
er was toen geen televisie, en daar had hij verschrikkelijk veel geld mee verdiend. Hij 
had een pakket dat waard was, een aandelenpakket van  12 miljoen. Dat was een hele 
hoop geld. 12 Miljoen is nog een hoop. En op het moment dat Henk Wensink bij Jan 
Veming het kantoor in wilde gaan toen kwam Cohen eruit. Cohen die werd lijkbleek. Jan 
Veming die zag dat en vroeg aan Henk Wensink, want hij heeft mij dat zelf verteld, dat 
hele verhaal en bovendien, het stond later ook beschreven in het boek van De Gouw. A la 
Teixeira de Mattos, die hele boeken hebben ze uit de handel gehaald. Toen zei Jan 
Veming tegen Henk Wensink, wat is er eigenlijk gebeurd, dat die Cohen zo wit wordt. 
Toen zei hij God, ik heb die man veroordeeld zo en zo. Hij zegt ja, die man die heeft een 
aandelenpakket van 12 miljoen, die man die wil met zijn vrouw naar Zwitserland, maar 
als ze in Zwitserland gewaar worden dat hij dus een strafregister heeft tijdens de oorlog 
in London, want toen was Zwitserland heel moeilijk, dan komt hij Zwitserland nooit in. 
Maar goed, dat je mij dat verteld, wij gaan wel ouwe jongens krentenkoek spelen. Dat is 
ook gebeurd, want dat hele aandelenpakket toen van avondlectuur enz. enz. van Cohen 
heeft de bank Teixeira de Mattos overgedaan voor  8 miljoen inplaats van 12 miljoen. En 
toen ik eens een keer weer terug kwam in Amsterdam bij Henk Wensink, toen had Henk 
Wensink een kantoor, ik bedoel, dat was helemaal ingericht door  Pander (ph). Dat kon 
ook makkelijk. Men weet dat allemaal niet, maar ik weet dat toevallig wel. En ik ben dat 
nooit vergeten. En zo zijn er zoveel dingetjes, die zijn er gebeurd.  

 
End of Tape #5 
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Tape #6 
 
 
A: Deze foto die hier opstaat is gemaakt in Groningen tijdens een  huwelijk van een oom en 

tante van mij. Daarachter loopt een broer van mijn moeder en uiteraard dus zijn vrouw, 
een schoonzuster van mijn moeder. Die oudere dame die ken ik niet en ik ben hier op die 
foto ongeveer een jaar of 8-9 denk ik. Deze foto, die is gemaakt in Groningen toen ik 19 
of 20 jaar was. In ieder geval nog voor mijn militaire dienst en na mijn detentie.  

 
Q: Is deze foto nog genomen voor de bevrijding of 
 
A: Voor de bevrijding, ja. Want ik ben direct na de bevrijding weggegaan van huis. Dus hij 

moet opgenomen zijn eind ‘44 of begin ‘45. Dat moet, dat kan niet anders. Deze foto die 
is genomen in 1948. In 1948 ben ik gedemobiliseerd en deze foto is genomen in 
Groningen, dus die zal ongeveer genomen zijn in februari of maart 1948. 

 
Q: En wie is dat meisje? 
 
A: Dat is een nichtje van mij. Deze foto is genomen, toen woonde ik in Utrecht, en ik denk 

dat die ergens is gemaakt in een kerk Limburg. Dat ik ergens naar kijk, ofschoon ik dus 
niet geloof, beslist niet, vind ik kunst toch altijd mooi. 

 
Q: Wanneer is die foto genomen? 
 
A: Even kijken hoor, even nadenken hoor, dat moet in de vijftiger jaren zijn geweest. Deze 

foto is van mijn vriend, waar ik reeds 33 jaar bij ben. Hij ziet hier vrij slecht uit. Hij is 
ziek, ongeneeselijk ziek. Hij heeft helaas, sinds een jaar of 3-4, heeft hij dus Leukemie, 
waar hij erg dus aan lijdt. Hij is vrij intelligent. Hij spreekt Frans, Duits, Engels en 
Spaans in woord en beeld. Hij heeft altijd achter mij gestaan, in die hele affaire die ik 
ondernomen heb, zowel psychisch als financieel, want advocaten kosten dus 
verschrikkelijk veel geld. Hij heeft zich nooit gegeneerd ten opzichte van zijn baan. Hij 
had altijd een, men mag wel zeggen als men een baan heeft van ongeveer een ton per 
jaar, dan heeft men  dus een behoorlijke baan. Hij heeft altijd tegen zijn directeuren 
gezegd, luister eens, ik heb een vriend en als dat een bezwaar is dan kom ik niet. En de 
diverse bedrijven waar hij in de loop van de jaren bij heeft gewerkt, hebben nooit 
aanstoot genomen, men heeft nooit iets gezegd. Men heeft mij altijd ontvangen precies 
als een employee zijn vrouw meeneemt naar de zaak. Men heeft dat als volkomen 
normaal gezien. 

 
Q: Hoe heet uw vriend? 
 
A: Mijn vriend heet Khana Franklin de Matos Herschfield(ph). Een vrij moeilijke naam. Hij 

is geboren op Aruba. Op Aruba is hij geboren. Hij heeft gestudeerd in Nederland. Eerst 
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aan de PA, dat heeft hij afgemaakt maar hij wilde niet voor de klas staan. Toen is hij dus 
het bedrijfsleven ingegaan. Hij heeft economie gedaan. Hij heeft moderne bedrijfskunde 
gedaan en hij heeft het dus gebracht tot budgetair adviseur van 22 fabrieken. Dit is een 
foto van mijn moeder. Een moeder waar ik niet om heb gevraagd. Een moeder die mij op 
de wereld heeft gezet. Waar ik natuurlijk ook niet om heb gevraagd. Mijn moeder die, 
instinctmatig altijd een verschrikkelijke hekel heeft gehad aan mensen die anders waren 
dus met andere woorden gezegd die homosexueel waren. Een moeder die nooit een 
moeder voor mij geweest is. Ik heb reeds eerder gezegd dat ik niet geloof. Stel je voor dat 
ik zou geloven, ik zou in een hemel en hel geloven. en ik zou aankomen in de hemel afijn 
daar komt ze zowiezo niet maar al zou ik in de hel komen, dan zou ik haar  alsnog de kop 
omdraaien. Hard he. Dit is het proces-verbaal, dat is opgemaakt dus door Jonkheer 
Meester Feyt(ph) in 1942. Maar dit proces-verbaal kreeg ik pas in handen in 1988. Dus 
48 jaar nadat dit proces-verbaal was opgemaakt. Ik heb dat nooit eerder in handen gehad. 
Ook niet gelezen wat er op stond, het was voor mij een volkomen verrassing. Dit is de 
laatste bladzijde van het proces-verbaal waar duidelijk de aantekening op staat artikel 81-
1940. Uitgevaren(ph) door de Rijkscommissaris voor het Nederlands bezette gebied. Ik 
dacht dat destijds de Rijkscommissaris heette Chris Jansen (ph). Zeker weet ik het niet. 
En hier staat ontzettend duidelijk op dus, de TBS-stelling.Hier staat duidelijk te lezen dus  
“ter beschikking van de regering gesteld”. Dat ter beschikking van de regering gesteld 
zijn dus waarvan ik in 1988 gewaar werd heeft notabene 48 jaar stand gehouden en daar 
staat tegenover, dat de regering heeft gezegd, de toenmalige Minister van Justitie, mijn 
excuus hiervoor. En dat was het. Dit is een uittreksel uit het Algemeen Documentatie 
Register. En je ziet hier duidelijk op dat de Minister op mijn verzoek dus, ik bedoel hij 
zou dit verwijderen, de TBS, maar men heeft niet meer de moeite gedaan, op het 
Ministerie van Justitie, om een klein kruisje, dat duidelijk zichtbaar is, dus te halen door 
dat TBS. Ofschoon  het hele verhaal er nog opstaat plus die twee onzinnige boetes die 
staan er op en die voor eenieder nog duidelijk te lezen is wat er gebeurd is in het 
Algemeen Documentatie Register. Men heeft niet eens de moeite gedaan om het te 
vernietigen. Men wilde het gewoon koste wat koste behouden. Het is krankzinnig dat ze 
dat zo laten staan, terwijl ze zeggen, we vernietigen het. Die brief van die Minister dus 
die heb ik hier ook. Wou je die erbij hebben.  

 
Q: Meneer Hofman, bent u de rechter die u toen veroordeeld heeft in 1941 nog een keer 

tegen gekomen in uw leven? 
 
A: Ik ben die rechter nooit meer tegengekomen. Bovendien had ik  er geen enkele behoefde 

aan. Maar vorig jaar, dus in 1995, toen kreeg ik van mijn vriend een boek cadeau voor 
mijn verjaardag en dat was de “Bezetting in Groningen”. En in dat boek stond een foto in 
van Jonkheer Meester Feyt, dat was de rechter die dus mij heeft veroordeeld op het 
Duitse artikel 81-1940. Deze man heeft meerdere mensen veroordeeld op Duitse gronden, 
op Duitse verorderingen en toch is deze man na de oorlog is hij benoemd, misschien door 
zijn vrienden of weet ik veel door wie, benoemd tot voorzitter van het Bijzonder 
Tribunaal. Ik bedoel gewoon iets waar een normaal mens niet bij kan. Dus volgens mij is 
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hij volledig een collaborateur geweest die met de Duitsers heeft samengewerkt, en toch 
weer op zijn pootjes is terecht gekomen als voorzitter van het Bijzonder Tribunaal. 

 
Q: Kunt u toelichten dat Bijzonder Tribunaal, wat is dat precies geweest? 
 
A: Het Bijzonder Tribunaal is geweest dus, dat was een Tribunaal dat samengesteld is ook 

door de regering in Londen. Die moesten dus oorlogsmisdadigers en mensen die dus voor 
de Duitsers hadden gewerkt, enz. enz. afijn vrijwel de zware gevallen, de collaborateurs, 
die moesten ze veroordelen. Dus een man die eigenlijk zelf veroordeeld moest worden, 
oordeelde. Het is gewoon een contradictie die alleen mogelijk is bij de Nederlandse 
Justitie. Dit is het Gerechtsgebouw in de Oude Boterstraat (ph) in Groningen. Hier ben ik 
in 1942 dus gevangen gehouden. Ik ben dat trapje wat men dus ziet op de foto ben ik 
opgegaan als vrij mens en het poortje wat men ziet ben ik uitgekomen als gevangene in 
een boevenwagen. Dat was in 1942. Dit is De Kruisberg dus in Doetinchem. Op het 
ogenblik functioneert dat als gevangenis voor drugverslaafden. In de oorlog dus sloot 
men daar de mensen op en het was helemaal omringd door tralies. Er was een cellenblok, 
er was zelfs een afdeling waar mensen gemarteld werden. Totaal omzoomd door een 
gracht en hier heb ik dus doorgebracht vanaf 1942, ‘43, ‘44 in die periode met een 
bijzonder onaangenaam fascistisch regime. Hier ziet u dus een verklaring van de 
Koninklijke Marine. Waar precies op staat “De Minister van Marine verklaart bij deze 
dat Tiemon Hofman, geboren te Groningen op 14 april 1925, laatstelijk gediend 
hebbende als tijdelijk korporaal der mariniers ovw, dat betekent oorlogsvrijwilliger, bij 
de Koninklijke Marine op trouwe en waardige wijze het Vaderland heeft gediend in het 
herstellen van orde en rust in Nederlands-Indie na de capitulatie van Japan. Als blijk van 
erkentelijkheid daarvoor wordt bij deze hem het recht verleend tot het dragen van het 
demobilisatie insigne Nederlands-Indie, de Koninklijke Marine, ‘s-Gravenhage, 16 april 
1948 voor de Minister van Marine, voor deze, de vlagofficier personeel Mr. Molman.”. 
Nou deze verklaring dus staat natuurlijk in volle tegenstelling  bij iemand die te boek 
staat in het Algemeen Documentatie Register als TBR gestelde. Dat kan natuurlijk nooit. 
Want iemand die TBR heeft komt nooit of te nimmer in aanmerking voor een 
overheidsfunctie. Hier ligt het bewijs overduidelijk dat men dus totaal de hele zaak 
vergeten heeft, men heeft het maar laten waaien. Typisch iets voor de Nederlandse 
Justitie. Dit is een verklaring van Henny ter Brink. Henny ter Brink dus die had een 
affaire met een luitenant-kolonel Kanne (ph), dat was een internist. En luitenant-kolonel 
Kanne die was bevriend met Henny ter Brink. Henny ter Brink die mat zich aan dat hij 
alles kon doen, ofschoon hij niet ingekeurd was in de militaire dienst. Want in de 
archieven van het Departement van Defensie is niets te vinden omtrent Henny ter Brink, 
dus hij is nooit marinier geweest, maar zijn vriend dus luitenant-kolonel Kanne heeft wel 
gezorgd dat hij een uniform kreeg en Henny ter Brink die gaf de orders aan ons uit. Met 
Henny ter Brink heb ik een affaire gehad, die affaire heb ik uitgemaakt omdat hij dus met 
dames uitging, waar ik dus niet op gesteld was. Of het was het een of het was het ander. 
Toen ik dit naar voren bracht, toen zei hij tegen mij, hier zul je spijt van hebben, 
levenslang. Nou dat is dus ook gebeurd. De verklaring die Henny ter Brink heeft laten 
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komen, dat was van de zedenpolitie in Groningen, ondertekend door een zekere Pijper. 
En deze man heeft geschreven dus, wat hier ook te lezen is, dat Hofman is een fervent 
homosexueel. Die inlichtingen heeft hij zwart op wit gegeven. Dit was het enigste 
archiefstuk wat nog aanwezig was in de geheime afdeling van Justitie in Groningen. Ik 
heb dat in handen gekregen, en later heb ik dat de terechtzitting in gebracht bij het 
gerechtshof in Den Haag. Hier ziet u dus de twee boetes, die nog steeds te boek staan dus 
in het Algemeen Documentatie Register. Boetes die dus allang betaald zijn, 40 gulden, 
maar het is gewoon voer voor criminologen om ze te lezen binnen het Ministerie van 
Justitie en dan verwijderen ze ze niet. Ofschoon de wet voorschrijft dat ze na zes jaar 
vernietigd moeten worden, maar blijkbaar heeft een homosexueel, die heeft geen rechten. 
En misschien is het daarom dat ze het laten staan. Ik weet het niet, maar ze staan nog 
steeds in het Algemeen Documentatie Register genoteerd. Al meer dan een halve eeuw. 
Hier ziet u de officiele erkenning, als oorlogsvervolgde. Uiteraard is hier veel 
correspondentie over geweest. Maar het vreemde is dat, drie weken voor de uitspraak van 
het Gerechtshof te Den Haag, dat dit stuk de brievenbus inrolde, aangetekend per koerier, 
dat Hofman werd erkend als oorlogsslachtoffer. Aan deze geschiedenis dus, daar zit een 
bepaald feit achter, dat de Tweede Kamer der Staten Generaal formeel dit heeft 
toegestaan. Dat wil zeggen dus, dat ik de enigste ben in Nederland, die in het bezit ben 
van een dergelijk papier en in het genot ben gesteld van een pensioen, dus levenslang, en 
men heeft betaald dus met terugwerkende kracht tot 1960. Heden hebben we dus 25 
januari 1996. De hele affaire daterende uit 1941 is nog niet ten einde. Dat bewijst dit 
laaste stuk, dat gekomen  is van het Kabinet van Hare Majesteit de Koningin, waar ik dus 
in een request heb verzocht, in november 1995, of zij dus de Minister wil attenderen dat 
er nog steeds een schadeclaim loopt bij het Ministerie van Justitie. Hare Majesteit is zo 
vriendelijk geweest, zij heeft haar Kabinet opdracht gegeven om een brief te doen uit te 
laten gaan naar de Minister van Justitie. Op die brief is niet gereageerd door de Minister, 
dus de Minister die heeft een verzoek van Hare Majesteit naast zich neergelegd. Omdat 
de affaire mij te lang duurde, heb ik opnieuw geschreven naar het Kabinet om te vragen 
of de brief wel aan was gekomen dus van Hare Majesteit de Koningin naar de Minister, 
waarop ik deze brief kreeg die u thans ziet. Waarin staat, wij hebben nogmaals de 
Minister geattendeerd op het request dat u heeft geschreven aan Hare Majesteit de 
Koningin. Het antwoord is nog steeds zoek. Ik heb nog nooit een antwoord gekregen.  

 
End of Tape #6 
 
Conclusion of interview 
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