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 PREFACE 
  
 The following oral history testimony is the result of a taped interview with Wilheilmus van 
Riel, conducted on April 3, 1992 on behalf of the United States Holocaust Memorial Museum. The 
interview 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. 
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WILHEILMUS van RIEL 
April 3, 1992 

 
Question :  Please tell me your full name. 

Answer :  Mijn voornaam dat is Wim.  Mijn volle naam is Wilhelmus Klaas van Riel. 

Q : When and where were you born? 

A : 22 september 1919 in Amsterdam. 

Q : Could you please tell me about your family life while growing up? 

A : Mijn vader kwam uit Huibergen in Brabant. We hadden daar een boerderij en mijn moeder  

die kwam uit Kwadijk, dat is in de Beemster boven Purmerend. Kwadijk, ook een farm, a small 

farm en mijn vader was militair in de Eerste Wereldoorlog in Fort Kwadijk daar heeft hij mijn 

moeder leren kennen. 

Q : And what was life like for you growing up in Holland before the war? 

A : Oh wel leuk.  Zeven jaar school, ik was tot de zevende klas en toen was ik 13 jaar toen ging 

ik werken bij Vroom & Dreesman,  mocht nog niet maar het was in augustus, 1 augustus, en ik 

werd 22 september 14 en toen ging ik 5 jaar naar de school voor etaleurs, een gewone school, 4 

avonden in de week . 

Q : Was that in Amsterdam, were you living in Amsterdam at the time? 

A : Ja. Allemaal in Amsterdam. Toen ik in 1933 bij Vroom & Dreesman kwam had ik het 

prachtige salaris van 15 gulden in de maand, dat was een rijksdaalder meer als andere leerlingen 

want ik was op een etalageschool.  En daar heb ik gewerkt tot ongeveer 1939 en toen verdiende 

ik 70 –75 gulden in de maand en toen kwam ik  in een kleine zaak terecht, dat was familie van 

een directeur van Vroom & Dreesman dat was de Ster in Noord, die had 3 zaken en daar werd ik 

etaleur en toen ging in van 75 gulden per maand naar 125 gulden. Dat was verschrikkelijk veel. 

Q : And in what year was that? 
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A : in `39. Zo betrekkelijk vlak voor de oorlog. 

Q : The year before the war, you were working in Amsterdam. What happened when the 

Germans occupied Holland. What happended to you and your family? 

A : Eigenlijk niet zo veel. Maar ik had een gevaarlijke leeftijd, zo`n jaar of 20 en toen begonnen 

ze al met razzia acties van jongens naar Duitsland te sturen. Dus dat was elke keer als je de straat 

opkwam, een beetje om de hoek kijken of er geen Moffen waren, geen Duitsers waren, en dan 

ging je een straatje om.  Maar dat was in het begin nog niet zo erg. 

Q : Do you remember the day that Germany invaded Holland?  

A : Nou,  Tweede Pinksterdag,  schitterd weer. En toen begonnen de Engelsen, die begonnen in 

het IJ bij ons al die tanks, die olietanks, op te blazen en alles brandde en rookte, nou dat vergeet 

ik nooit. Dat was Pinksteren, Tweede Pinksterdag, schitterend weer.Toen was bij mij in de straat 

een zekere meneer Baardwijk, dat was een stoffeerder, en dat was een rood mannetje van sociaal  

SDAP maar met een reuze pest aan de Duitsers en hij was al een beetje met het begin van een, je 

kan het nog geen verzet noemen maar toch wel een beweging daarvoor. Maar die man was al 

ouder en ik begon veel boodschappen voor hem te doen. Een briefje brengen naar dit en een 

briefje naar dat want de Duitsers begonnen meteen met de Fokker fabrieken, dat was de 

vliegtuigfabriek, allemaal palen van hout eromheen die werden bekleed met een soort riet. Er 

werden ramen ingeschilderd met gordijntjes en bloempotten, maar allemaal geschilderd over het 

hele complex dat was honderden meters lang en ja wel honderd meter breed – een klein dorpje - 

maar die hele fabriek kon je niet meer vinden. Het leken net woonhuizen. Dit werd later het doel 

van bombarderen. 

Q :  How did you first make connection with this man to be able to get information to run 

errands? 
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A : Ik was vier maanden, toen kwam ik in de Kwarrelstraat te wonen en hij ook en hij was 

stoffeerder en ik was veel daar, als jongen zijnde, kijken een  beetje helpen en ik kon ook een 

beetje  bekleden toen ik bij Vroom & Dreesman zat, het was gewoon vriendschappelijk.  En dat 

is zo van lief en leden geweest. Er zijn bijvoorbeeld foto`s gemaakt van de Fokkerfabriek  en die 

foto`s kwamen bij Baardwijk terecht en die werden dan naar de stad gebracht en het was de 

bedoeling dat dat naar London kwam . Hoe dat precies gegaan is weet ik niet maar  ze wisten in 

London dat die fabrieken gecamoufleerd waren. 

Q : How did you know that you were carrying confidential information? 

A : In het begin zeiden ze dat niet tegen mij maar dat had ik wel heel gauw door. Briefjes hier, 

briefjes daar. We hadden een plaats van samenkomst, dat was het American Hotel op het 

Leidseplein en er waren steeds verschillende mensen, en daar kreeg ik gewoon de boodschap dat 

kan je aan die of die geven. En dan kreeg ik een naam op. Baardwijk zei, nou geef dat maar, ik 

weet die namen niet meer, aan Leo. Het was altijd een vast plekje waar afgesproken werd.   Toen 

kreeg je de tijd dat mensen al gingen onderduiken. Niet alleen de Joden, dat begon ietsje later, 

maar vooral de jongemannen die opgepikt werden voor Duitsland waarvan heel veel onderdoken. 

Q :  Was this in 1940?. 

A : Ja, 40 en 41. En je rolde eigenlijk steeds van het een in het andere want het bleek al gauw dat 

die boodschappen die ik doorbracht  dat bleek de groep van Frans Duwaar(ph)  te zijn. Dat was 

een bekende drukkerij in Amsterdam die o.a. persoonsbewijzen vervalsten.  Maar die zijn later 

tegen de lamp gelopen en hij werd gefusieerd. Maar van die groep waren een aantal mensen en 

daar was die samenkomst van op het Leisdseplein.   

Q : Did this work begin in 1940? 

A : 1940 – 41.  
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Q : Was this the fall of 1940 or later than that?. 

A : Nou, ongeveer het eind van het jaar en begin `41. Het was al vrij snel en toen werkte ik dus 

als etaleur in Amsterdam-noord . Maar die winkels kwamen leeg en door die groep ben ik 

ondergebracht toen bij Centraal Beheer. Dat was een soort  verzekeringsmaatschappij, die o.a. 

hadden de verzekeringen over heel Nederland van de landbouw en daar kreeg je een ausweiss 

van want het was zeer belangrijk  want de Duitsers wilden dat op peil houden want alles dat van 

het land af kwam ging naar Duitsland toe. Maar als je daar werkte, was je voorlopig gedekt.  

Q : How did the person you had began working for  know how to trust you, know that you were 

trustworthy with this information. The person that you were working for, how did he know that 

you were trustworthy with this confidential information? 

A : Ja,  eigenlijk net zo goed als ik dat van hem wist.   Nou ja, net als de meeste mensen hadden 

vreselijk de pest  aan die Duitsers, dus dat ging eigenlijk vanzelf.  Dat was een kwestie van, ja 

God,  hij kende mij al van kind af.  Dat is eigenlijk zo gegroeid.  En dat is doorgegaan met die 

meneer Baardwijk tot 1943, en wel op 17 juli 1943, het grote bombardement op Noord, toen is 

zijn huis getroffen, daar was niets meer van over, zelfs van zijn vrouw niet, want die was thuis.  

En na die tijd is hij erg van de kaart geweest. Dat was het contact met Baardwijk.  

Q : So you continued to work with this man  even when you were working at the insurance 

company? 

A : Ja, want dat was eigenlijk Centraal Beheer, het werk bestond, de dagtaak bestond uit een uur 

werken,  nou ja werken, de rest hadden we eigenlijk de tijd,  met een paar lui om te luisteren naar 

de radio, de kaarten bij te tekenen, hoever of ze gevorderd waren, en dat allemaal over te 

schrijven, wat vrij stiekum moest gebeuren, dat werd dan weggehaald en dat ging dan naar de 

drukkerij toe waar  ze een soort vlugschriften maakten, geen hele kranten,  maar dat was 
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praktisch elke dag weer en daar had je vrij veel werk aan. Want Centraal Beheer dat was voor 

mij geen werk. Ik was etaleur en daar werd ik semi-ambtenaar.  

Q : This is at the insurance company?  

A : Ja.  Het voordeel daarvan was ook  met het oog op die landbouw,  er kwamen soms van die 

dekschuiten met voedsel door de grachten van Amsterdam en dat kwam dan uit Brabant uit 

Drente uit Groningen, heel gek,  en dat werd `s nachts gelost  want dat mocht niet overdag 

gebeuren want als mensen dat zouden zien dan zouden ze erop aanvallen. Alles lag onder 

dekzeilen en dat werd uit de gracht zo het gebouw ingedraaid en dat werd door het hele kantoor 

eigenlijk gedaan, dat de ene afdeling deed een keertje dat en dan kwam er weer een boot een 

keertje dat. De mensen die lostten die kregen allemaal wat te eten mee naar huis toe en de rest 

dat werd bewaard en dat werd eigenlijk verdeeld onder de Joodse bevolking waar toen mee 

begonnen was het onderduiken en dat werd weggebracht maar daar waren weer andere mensen 

voor.  

Q : Aside from anti-German sentiment what motivated you to undertake this work with the 

resistance. It certainly jeopardized your life and that of your family. 

A : Ja,  Het was eigenlijk normaal, er was zoveel ellende dus dat ging je doen.  Misschien kwam 

er een beetje – door de leeftijd – avontuur bij. Weet ik niet, het was eigenlijk een plicht om zoiets 

te doen. Het ging vanzelf daar heb ik toen niet zo bij stil gestaan. Het was eigenlijk 

vanzelfsprekend. Je kon dat doen en dat deed je.  

Q : You mentioned the word adventure, was this exciting to you, was there any excitement in the 

danger? 

A : Mogelijk zat dat erbij. Ik weet het niet. Eigenlijk ging het vanzelf, ik vond het normaal en 

misschien omdat je die leeftijd had. Nu zou ik zeggen, nee nu dat doe ik het niet meer maar toen 
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was het iets heel vanzelfsprekends.  Je kon iets doen dus dat deed je dan maar. Het was wel link, 

maar toen kregen we daarna die tijd dat het steeds moeilijker werd. Er moesten veel 

Nederlanders onderduiken en toen kwam ook echt die deportatie van de Joden, ja en toen 

moesten er zoveel mensen onderduiken – er zijn er veel te veel opgebracht en die gingen naar de 

Plantage toe, de ouwe Schouwburg, en die werden daar gebracht of vervoerd naar Westervoort. 

Wij hadden heel veel moeite om bonnen te krijgen, eten, en dat was heel belangrijk, want alles 

ging op de bon er was alleen nog maar zwarte handel dus je kon nog wel eens wat scharrelen 

maar het werd een groot probleem met eten.  Vooral in Amsterdam. Ze stonden op de 

Nieuwendijk met een aardappel op een vork  en die kostte toendertijd  een rijksdaalder. Dat was 

de tijd dat een haring 3 centen kostte  maar een aardappel op een vork voor 3 gulden. Toen kreeg 

je echte zwarte handel.  

Q : Did you help make forged food coupons? 

A : Niet met het maken ervan, wel met het wegbrengen ervan, want ja, dat was echt vakwerk he. 

Nou had ik het net over 1943 dat bombardement op 17 juli, toen bracht ik familie weg van mijn 

verloofde toen, naar Zeeuws-Vlaanderen, met de trein. Daar was nog nooit luchtalarm geweest 

terwijl wij altijd gezegd hadden dat het was erg in Amsterdam. We brachten ze die ochtend weg 

en toen was het meteel groot alarm. Je had voor-alarm en dan kreeg je groot-alarm, maar het was 

meteel groot-alarm. We waren net op weg, we stonden te schuilen voor een huis want er waren 

luchtgevechten en al die brokken ijzer kwamen naar beneden dus dat hoorde je tikken op straat. 

Zo van lief en leed zijn we een stukje opgeschoven tot we een weg afkwamen, daar was een 

schuilkelder. Maar ja, we konden niet oversteken want er kwam steeds maar van dat ijzer naar 

beneden van granaten of wat dan ook kogels. Op een gegeven moment konden we oversteken, 

eerst de tante met haar zoon, toen mijn verloofde en ik sta net in die deur om die schuilkelder in 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0237  7 
 

te lopen toen er een bom van ja, kilo’s weet ik niet, een meter of twintig achter me kwam er zo`n 

bom op de straat, en het waren  van die keistenen en ik werd naar binnen geslagen en toen bleek 

later dat ik mijn schouder had gekneuzd. Op dat moment heb ik dat niet gevoeld  hoor.  

Q : We`re jumping ahead a little, I was wondering, were you always aware of the contents of the 

information you were carrying? 

A : Ja, want dat moest wel he, ik moest zoveel afleveren daar en zoveel daar en dan kom ik nog 

even op dat bombardement terug. Ze hadden me toen opgepikt voor Duitsland, tenminste 

schriftelijk. Ik moest me melden in Atlanta en dan kreeg ik een datum op dat is weg moest naar 

Duitsland. Maar toen was ik eigenlijk gewond, dat hebben we daarna heel snel zwaar gewond 

van gemaakt, dat was wel raak.    Toen kwam ik daar op Atlanta, dat was op het Leidseplein, en 

daar kreeg je een kaartje van, over zes weken terugkomen en dan moest je weer naar de dokter 

toe.  Ik was daar de tweede keer en toen verdween die man eventjes, toen heb ik een stel van die 

kaarten gepikt,  op z`n Amsterdams,  gestolen van dat bureau,  waar het hakenkruis op stond en 

gestempeld en die heb ik mee naar huis genomen en ik ben daar nooit meer geweest en ik gaf 

mezelf zo steeds 3 maanden, dus als je zo`n kaartje bij je had dan was je veilig. Maar toen had ik 

al een ausweiss van het Centraal Beheer. Ik had een ausweiss van het ADM, dat is scheepsbouw 

voor reparatie van duikboten – dat had ik allemaal dus daar kon ik wel veilig mee over straat 

lopen. En als ik nou kaarten kreeg, die kreeg ik weer van andere mensen, de bonkaarten voor 

levensmiddelen dan had ik er zo`n stuk of twintig dertig, heel verschillend, in mijn zak.  

Q : I was wondering, if you could tell me please how did you come to work in the insurance 

company? 

A : Nu, ik wist helemaal niets van Centraal Beheer af, maar door die lui van het verzet ben ik 

daar in gehopen, die hebben gewoon gezegd ga daar naartoe, solliciteer maar, je wordt 
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aangenomen, dat was al bekend. Ik ben er naartoe gegaan en ik heb gezegd ik ben die en die en 

ik ben etaleur van mijn vak en ik kwam daar op de afdeling statistiek, waar een bijeengeraapt 

stelletje lui zaten zoals ik. Er was een Indische prins uit Nederlands-Indie, er was een apotheker, 

er was een kapper er was iemand die studeerde voor dominee, maar we waren geen van allen 

kantoormensen. En met dat groepje zaten we eigenlijk achter die berichten aan, en uit dat groepje 

was er een die dat weer weg bracht naar de drukkerij toe. Maar dat ging vrij snel met dat radio 

oranje. We hadden twee apparaten en die stonden niet bij elkaar, want die, hoe heetten die 

groene – gruene politzei – die reden met auto’s door de straten want die wisten wel wat er 

gebeurde en er stonden mensen op wacht,  met die peilwagens reden ze rond.  Kris kras heen en 

weer straat in straat uit, waar ze dachten en ze vingen natuurlijk altijd iets op, ze kwamen steeds 

dichterbij, dus de ene keer was die radio in een enorm groot gebouw, laten we zeggen,  aan de 

westzijde een andere keer  zaten we aan de oostzijde. Dat moest steeds geswitched worden en dat 

moest natuurlijk wel opgeruimd worden die rommel en  ze mochten niets vinden.   

Q : You mentioned resistance gave you the name of this factory where they would hire you. 

When you say resistance, are you refering to a group of people, a formal group, was it several 

people, how did you come to know these people,  were they say,  acqaintances of the men you 

worked  first as messenger for? 

Q: Dat was na die stoffeerder, maar ja, doordat je al mensen kende van die groep, alleen van 

voornaam, en ik werkte toen niet meer als etaleur dus ik was eigenlijk half ondergedoken, ben ik 

daar terecht gekomen. Die lui wisten dat hier of daar konden we nog wat doen. Maar wie er van 

die groep nog meer bij zaten dat weet ik niet, want  het beroerde van die groep was dat er allerlei 

werk werd gedaan, drukkerijen en verzenden maar we waren eerst met een man of zes, zeven 

met mij persoontje erbij, maar het werden er zes, het werden er vijf, het werden er vier het werd 
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steeds minder want er werd er wel eens eentje opgepikt. Ik liep bijvoorbeeld van het Centraal 

Station naar de Martelaarsgracht toe met een pak bonkaarten in mijn zak van 

levensmiddelenbonnen waar je brood op kon krijgen en aardappelen, noem maar op. wat dan 

ook. Tot er ineens een Mof voor me stond zo’n SD’er , met een groen pak aan en een mitrailleur 

van waar is je ausweiss. Ik had een prachtig ausweiss in mijn zak maar ik had ook dat pak 

bonnen in mijn zak. Kijk, pikken ze je voor zoiets op, dan werd je gebracht naar de 

Euterperstraat(ph) daar zaten die lui en ja, dan was je aan de heidenen overgeleverd. dan 

kwamen er verhoren en zo, dus ik greep in mijn zak en ik had dat pak bonkaarten in mijn 

handen, maar ja waar was dat ausweiss. Dus ik moest het zoeken, maar god zei gedank (ph) had 

ik het en ik kon het laten zien en doorlopen. Maar ik denk dat mijn hart even stilstond. 

Q: Incredible, did you ever have any contact whether delivering things or working with the  

Joodse Raad. 

A: Nee, nee niet dat mij bekend was.  

Q: So how were the food coupons or the false papers distributed? 

A: Hoe bedoel jij, wat ik in mijn handen kreeg? Nou, ik kreeg op een gegeven moment wel eens 

een pakje papieren en dat moest ik meenemen naar het American Hotel en daar  zat iemand de 

krant te lezen, altijd op dezelfde plaats. Nou, dan werd het pakje neergelegen, hij ging weg en ik 

ging weg. En wat er verder mee gebeurde dat mocht geen mens weten, dat wist ik ook niet. Maar 

zo ging het wel van de een naar de ander.  

Q: The Germans had no idea that the American Hotel was a drop-off? 

A: Nee, ze zaten er wel koffie te drinken. enzovoort want het was een plaats waar iedereen kwam 

en dat was juist eigenlijk het goeie. Want als je in een apart dingetje zat dat werd gauw 

gevonden, maar gewoon het was nou niet dat we naast die Duitsers zaten maar het was wel in 
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dezelfde zaal. Het was natuurlijk weleens oppassen, maar ja, daar dronken ze altijd en hadden ze 

altijd meisjes bij zich, je kent dat wel.  En dan heb ik nog iets over die bonkaarten. Die overval, 

dat kan ik misschien ook nog vertellen. Maar vertel eerst maar dat, ja.  

Q Did you work only in Amsterdam during this time for the resistance? 

A: Ja, buiten die keer dat we de stad uitgegaan zijn voor die bonkaarten. En anders altijd in 

Amsterdam. 

Q: Could you tell me about that incident please? 

A: Ja, we hadden heel weinig levensmiddelen bonkaarten. Er waren wel overvallen in de stad 

van de KP dat was de knok-ploeg . Ze wisten dat ik auto kon rijden,  ja vroeger had je nog niet 

zo veel auto’s. Er moest een distributiebureau beroofd worden in, ik heb heel lang niet geweten 

of het Ouderkerk of Bovenkerk was, maar het was Bovenkerk. Toen was dat, nou is er een 

snellere weg, een kwartierje met de auto, twintig minuten met de auto.We waren met drie man. 

Het was een distributiekantoor dus waar de mensen hun bonkaarten konden afhalen enzovoort.  

‘s Morgens vroeg op de Overtoom stond een auto klaar, een zwarte Citroen, die je vlak voor de 

oorlog had, met een rood kruis erop. Daar zouden we samenkomen en ik reed. We waren met z’n 

drieen. We reden naar Bovenkerk, allemaal een ausweiss in onze zak, en daar was een 

distributiekantoor en er waren politieagenten die bewaakten de boel daar. We hadden een 

revolver bij ons. Ik heb die God zei dank nooit gebruikt. We hebben daar die boel gepikt, een zak 

vol met bonkaarten en we moesten de benen nemen. We hebben die man vastgebonden en wij 

weg en ik geloof dat ik nog nooit zo hard gereden heb naar die Overtoom toe en ja, weg met die 

bonkaarten.  En die ging die kant op en die ging die kant op. En ik ging naar huis in Noord, ik 

was getrouwd.  Mijn zwager met zijn meisje Annie,  tante Annie, die waren nog niet getrouwd, 

die waren bij ons, en ik liep altijd meteen naar de slaapkamer, daar stond het geldkistje daar borg 
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ik dingen op. Maar ik kwam in de kamer en toen zagen ze dat ik een revolver tussen mijn riem 

had zitten en dat had je moeder ook nog nooit gezien. Het is de enigste keer en ja, daar droom ik 

nog vaak van. Ja dat was erg spannend. Ja, ja. 

Q: You mentioned that this was the first time your wife had seen the revolver. Two questions. 

Number 1:  How did you come to get  a revolver and number 2: When in this period did you get 

married?  

A: Ja, die revolger heb ik gekregen in het American Hotel, daar kreeg ik dat ding. En ik ben 

getrouwd, twee keer, op  11 oktober voor de wet en 25 november voor de kerk.  

Q:  And when did the robbery take place? 

A: Ik was al getrouwd. Ik weet het  niet precies meer. Ik dacht dat het in april of mei 1944 was 

ongeveer. Ik durf het niet precies te zeggen. Er was een reuze schaarste aan levensmiddelen, 

maar ja, we hadden een heel mooi pak. . 

Q: I’m curious, with the war and the dangerous nature of your work, why did you decide to get 

married rather than remain single? 

A: Het kwam zo, het bombardement was op 17 juli 1943, dat vergeet ik nooit meer. Toen was 

ons huis beschadigd en toen kon ik eigenlijk een ander huis krijgen omdat ik oorlogsslachtoffer 

was,  en dan kreeg je ook schoenen, extra bonnen voor dit en extra bonnen voor dat, terwijl wij 

net vijf dagen uit het huis vandaan waren en ik kon een ander huis krijgen. We waren eigenlijk 

helemaal niet van plan om te trouwen. We konden een huis krijgen in Amsterdam-zuid. Waar de 

Joodse mensen gewoond hadden maar die waren uitgebroken, trappen waren gesloopt en 

leuningen en deuren. Alles werd gebruikt voor de kacheltjes, om te stoken. Toen konden we een 

huis krijgen in Noord, dat zag er heel mooi uit en toen hebben  we gezegd laten we maar gaan 

trouwen. Mijn moeder was in een rusthuis gekomen dus ik was eigenlijk een beetje, ja, hier en 
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daar op een kamer wonen, en zo zijn we dus eigenlijk getrouwd, wat niet de bedoeling was. Maar 

wel leuk..  

Q: Did you ever consider how much danger, not only you were in at the time, but your wife 

could be in, if you were caught?  

A: Een klein beetje maar, ergens wel en ergens niet, je zat er zo in en ja, wat is nou een mens, dat 

je stond er eigenlijk niet bij stil. Wel toen Hans geboren is, toen was het natuurlijk wel weer wat 

anders. Hans in geboren op Dolle Dinsdag, 9 september. We dachten dat de Engelsen of de 

Canadezen in Belgie zaten dat ze al doorstoten naar Nederland, maar toen bleef het steken, 

vandaar die Dolle Dinsdag dat iedereen al begon hoera hoera maar het ging maar door en toen 

begon de ellende pas. En het was ook een keerpunt dat er niet veel van onze groep over was. Ik 

kwam op een gegeven ogenblik in het Hotel American en ik trof nooit iemand meer en dan zat ik 

met dingen.  Ik kreeg nog wel van anderen kaarten, maar ik wist niet meer waar ik ze naartoe 

moest brengen.  

Q: You mentioned the birth of your son in 1944. Was that a conscious decision to have a child 

during the war? 

A: Nou, dat weet ik niet meer hoor. Je moet eens luisteren, je moest om acht uur binnen zijn 

s’avonds, er was geen radio er was geen tv, ja en dan worden de meeste kinderen geboren, denk 

ik, of gemaakt.  Zo bekijk ik het, maar we wilden wel een kind, maar niet in die tijd. Ik weet het 

niet, ik weet het eigenlijk niet. 

Q: Could we go back for a moment. Could you tell me about more of your activities in the 

resistance? 

A: Ja, ik had een paar adressen. Ik had ook nog een vriend van mij die had een muziekhandel. 

Het was een Deense firma, Jack Jurgensen(ph). Hij was daar de filiaalhouder, de baas van 
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Nederland. Maar zij hadden een filiaal in Duitsland in Duesseldorf, dus hij zat regelmatig in 

Duitsland en dan in Nederland. Hij had dus veel met de Duitsers te maken. Hij was een handige 

jongen, hij kon ruilen. Hij kon eten plenty krijgen van de Duitsers en hij kon hier aan drank 

komen. Dus dat was een levendige handel en hij had ook genoeg geld en ook eten, waar ik heel 

wat van gekregen heb, hetzij geld om dingen te kopen wat ook wel nodig was want op de zwarte 

markt kon je alles krijgen en die heeft heel veel gedaan. Maar op een gegeven moment moest ik 

dat kwijt en ik had een paar adressen - in de Haarlemmerstraat wist ik een adres waar Joodse 

mensen waren, ik denk misschien vier of vijf dat ben ik nooit te weten gekomen, dat mocht ik 

eigenlijk niet weten en daar kon ik bonkaarten kwijt dus dan gaf je er meer en in de 

Lairessestraat had ik een adres. Ik weet het nummer niet meer maar daar waren ook vrijveel 

mensen. Dat waren grote huizen met grote kelders en daar waren ook verschillende mensen 

ondergedoken. Daar bracht ik dat spul naartoe. Tot dat,  na die Dolle Dinsdag, een maand of drie 

daarna, in januari of zo, dat die Duitsers  steeds meer op hun donder kregen, toen  werd het een 

beetje een rommeltje. Iedereen was in het zogenaamde verzet en dat ging steeds meer fout en 

toen werd de groep van Centraal Beheer ook steeds minder. Toen ben in aangesloten bij een 

groepje in Amsterdam-noord. Daar hadden we een stand-gun(ph) en misschien drie revolvers en 

dan was het de bedoeling dat als de Duitsers zouden terugtrekken, dat wij ze tegen hielden met 

die drie of vier dingen die we hadden. Dus dat was eigenlijk een beetje, ja, de hoofdzaak  was 

verkenningen door te geven waar ze zaten. Maar daar heb ik niet zoveel aan gedaan, toen 

verwaterde het ook en toen kreeg je daarna,  aan het einde van de oorlog, toen kregen we de 

opdracht om NSBers  van huis te halen. Dat wilden we natuurlijk erg graag doen. Vrouwen 

werden kaal geschoren, kale koppen. Mensen geboeid op vrachtwagens en die werden in scholen 

gestopt in de stad.  
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Q: Can we finish this in another moment?  

 

End of Tape 1 
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Tape 2 of 2 

 

Q: You had begun to speak of an NSB meeting you attended, can you tell us more about it? 

A: Over het opbrengen van de NSBers? Ja, Het opbrengen van die NSBers, dat was na de Dolle 

Dinsdag en toen liep de oorlog op z’n eindje, of toen was de oorlog afgelopen. Toen moesten de 

NSBers opgehaald worden en dat was onze klus. Dus we gingen naar adressen waar NSBers 

woonden of mensen die geheuld hadden met de Duitsers, die waren vrij goed bekend, en die 

werden opgepikt en op vrachtwagens geladen en die lui brachten we naar scholen waar ze 

allemaal bij elkaar gebracht werden, en die werden opgeborgen.   Het eind van het liedje was dat 

een week na de oorlog, of een paar dagen na de oorlog  toen kreeg ik een geweer van de Eerste 

Wereldoorlog en toen moest ik op wacht staan. Dat heb ik een dag gedaan en toen dacht ik Jesus, 

waar ben ik nou mee bezig en toen wilde ik voor mezelf gaan werken. Ik heb toen gezegd nou 

jongens neem voor mij maar een ander en ik heb netjes dat pak uitgetrokken, we hadden zo’n 

speciaal pak met een schuine baret op en een band om je arm, en ik heb zo het hele spulletje 

afgeleverd en toen heb ik gezegd: Goeie dag, en toen was het voor mij afgelopen.  Toen ben ik 

gegaan naar meneer meester dokter Knipscheer, dat was de chef van het Centraal Beheer en toen 

heb ik gezegd, meneer Knipscheer ik wil ermee stoppen en dat vonden ze eigenlijk jammer, want 

dat kleine beetje werk dat ik daar moest doen, het officiele werk, dat had ik goed gedaan. Ik 

moest poppetjes tekenen. Het was de afdeling statistiek en daar werkten ze allemaal met 

cijfertjes en dat waren ontzettende lange dingen. Ik maakte de poppetjes. Een heel poppetje was 

duizend mensen en een half poppetje was vijf honderd,  afijn dat was mijn werk zo’n beetje en 

hij vond het echt jammer dat ik weg ging . Maar zegt hij ik kan het me indenken want dit is geen 
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werk voor jou.  Hij had me graag willen houden maar toen ben ik eruit gestapt en toen ben ik 

voor mezelf begonnen en toen was voor mij eigenlijk wat dat betreft de oorlog over.   

Q: What about the meeting that you had attended secretly?. 

A: Ja, nou wil ik alleen nog even zeggen dat, ik  vertel dit even zo gauw, zo even ophalen en zo, 

maar het waren erg enerverende dagen natuurlijk. Nou ik kreeg ik op een gegeven moment het 

verzoek dat d’r was een grote vergadering in Krasnapolsky en daar werden dan dingen besproken 

dat je dacht ja misschien is er wat en toen hadden ze mij gevraagd, er was nog iemand bij, om het 

NSB uniform aan te trekken, dat kregen wij dan, en naar die zaal toe te gaan. Nou, toen zei ik ja. 

Maar de grootste angst was, dat Nederlandse mensen, dus de goeie, mij zouden zien in dat rot 

pakkie, en dat je dan later uitgemaakt zou worden voor NSBer. Op die meeting, dat was een hele 

zaal vol van die howsay (ph) mannetjes met het armpie vooruit, howsay (ph) en daar sprak een 

zekere meneer Geelkerken, Musschert zelf was niet, maar dit was een hoge piet,  en dat was net 

als je in China komt, bij zo’n commune dat je daar kwam, dat was in Canton in China dat je er 

netjes binnenkwam en aan tafels werd neergezet dat er eerst ja, dat waren  communisten die 

gingen vertellen wat ze zo allemaal deden en maakten. Ze hadden zoveel van van dit en zoveel 

van dat en zo was dat eigenlijk met die NSB ook, want die waren erg ja, en daar ben ik toen 

geweest op die avond en terug van Krasnapolsky naar de American Hotel, gauw dat pakkie uit en 

dan eigenlijk vertellen wat er gebeurd was.  Maar het was allemaal een bla bla geroep wat ze 

deden van we moesten zus en we moesten zo en dat was allemaal zo goed en dat was allemaal zo 

best. Maar de grootste angst die ik eigenlijk gehad heb was dat ik herkend zou worden als 

NSBer.  

Q: It was a very gutsy thing to do. How dit you decide, I mean, the two of you who attended this 

meeting, how did you decide to do it rather than say let  somebody else do it? 
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A: Heb ik eigenlijk niet zo bij nagedacht. Ik ben daar naar toe gegaan en ik heb daar in die zaal 

gestaan en als er dan bla bla geroepen werd dan gingen we allemaal staan en die poot ging 

omhoog en howsay howsay (ph) en ik heb gewoon meegedaan en eigenlijk, ja, op dat moment 

heb ik niet beseft eigenlijk hoe gevaarlijk het was. Ik wist wel dat het gevaarlijk was, alles was 

gevaarlijk, maar ja, ik zou het nou niet meer doen. Maar ja, dat was eigenlijk gewoon, het moest, 

het moest. En ik kreeg prachtige laarzen aan en die kon je zo lekker, net als die Moffen, tegen 

elkaar slaan. Ja, waarvoor heb ik het gedaan, nou ja ik heb het gedaan, klaar. 

Q: You were about to say? 

A: Ja, ik herinner me nog een heel voornaam ding daar was dat vooral die Joden uitgeroeid 

moesten worden op dat  gesprek. Dat er alles aan moest gedaan worden om knok-ploegen 

organiseerde ze daar, en dan werd er gezegd dan gaan we daar naartoe en dan gaan we daar 

naartoe, dat kan ik me nog herinneren en dat was natuurlijk heel belangrijk dat je wist ongeveer 

wat ze van plan waren en dat was ook wel een van de opzetten om dat eigenlijk af te luisteren, 

dat je daar bijkwam. 

Q: What year was this? 

A: Dat was, ik was, ik denk, een maand of twee drie getrouwd. Dus dan zal geweest zijn in 

februari, maart. Het was voordat Hans geboren was. Het was voor Dolle Dinsdag, want de 

NSBers waren toen nog erg in, ze hadden alles te vertellen. 

Q: You had used the word exterminate, were you aware that that was the Germans’ plan for the 

Jews, before you attended that meeting?. 

A: Ja. ja, dat begon al, er werden al zoveel Jodenmensen opgepakt in die speciale ghetto’s, ze 

hadden buurten waar ze niet uit mochten komen en allemaal een ster op. Wij mochten er wel in 

en d’r ook wel uit maar het was toch wel link want ze dachten  gauw dat je samenwerkte. Maar 
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daar ben ik niet zo gek veel geweest want ja wij moesten ons toch wel een beetje op de vlakte 

houden. Ja. 

Q: Did you have any contact with Jews during your work with the Resistance in giving them 

coupons, or Jews in hiding  with false papers?. 

A:  Nee, niet direct, ik wist eigenlijk niet waar het naartoe ging. Ik heb wel iets gehad, dat was ik 

denk, na een jaar of twee,  dat de oorlog aan de gang was. Een Joodse jongen, die kende ik, die 

was ietsje ouder dan ik, die bracht me een geldkistje, een klein geldkistje en daar zaten dingen 

van waarde in, familiedingen, of ik dat wilde bewaren. Dat heb ik gedaan, en na een week kwam 

hij het weer ophalen. Waar hij er mee naar toe is gegaan dat weet ik niet, ik heb hem nooit meer 

gezien. Dat is eigenlijk het enige directe contact geweest met een Joodse jongeman.  

Q: You were about to say something? 

A: Ja, d’r was nog iets. Mijn vrouw wist wel het een en ander en Hans, mijn zoon, was nog niet 

geboren en toen kregen wij op een gegeven moment, ik had een vluchtkoffertje klaar staan, dat 

als er wat was, dat je weg kon. Er waren gegevens bekend op het bevolkingsregister en toen zou 

er een aanslag gepleegd worden op het bevolkingsregister en ze waren bang dat er, ze hadden 

een paar mensen opgepakt, dat er namen bekend zouden worden. Toen is er een overval geweest 

op het bevolkingsregister en toen is er een brand geweest en toen kreeg ik het seintje om weg te 

gaan van huis met mijn vrouw die in verwachting was. Dat koffertje hebben we bij mijn 

schoonouders gebracht en we zouden een seintje krijgen “alles veilig” of “ergens onderduiken”. 

We zijn toen ongeveer een dag weg geweest toen we het bericht kregen, nou het was gelukt we 

konden weer naar huis toe. Dat was geweest die overval door de KP op het bevolkingsregister en 

d’r is heel veel verbrand en we kregen het seintje alles was goed, het was gelukt, we konden naar 

huis toe, dat weet ik ook nog. Toen kwamen we bij mijn schoonouders, die wisten niets en die 
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snapten helemaal niet dat we weg moesten en we hebben dat koffertje daar gebracht want waar 

moest ik naartoe. We moesten wachten tot ik een seintje zou krijgen of het goed was of niet goed 

was. Die mensen waren zich een ongeluk geschrokken. Dat is ook nog zoiets. Ik herinner me nog 

iets. Ik was bij dat Centraal Beheer werkte ik en  dat was om vijf uur gesloten en daarna heb op 

de fiets op drie plaatsen levensmiddelenkaarten afgeleverd. Ik was op weg naar huis - je had 

geen trams, geen bus, met de fiets naar huis toe en dan moesten wij met de pont over het IJ,  dus 

er stonden een heleboel mensen in zo’s vak te wachten en die klep gaat naar beneden van de pont 

en het was allemaal gruene politzei, overal, om alle mensen heen. In rijen moesten we lopen met 

de fiets naar het Vondelpark. In het Vondelpark stonden allemaal tafeltjes en daar zaten 

militairen achter en daar moest je vertellen wie je was, of je een ausweiss had en, onderweg, 

mensen hadden mij gezien die waren lopend, en die waren naar huis gegaan en mijn vrouw 

verteld dat ik was opgepikt met de fiets met nog meer mensen. Dan loop je met je fiets, wel een 

half uur, en dan wil je het pompje eraf halen of de bel, crazy. Maar ik kwam aan zo’n tafeltje en 

toonde mijn ausweiss van  de ADM van de Scheepsbouw, en ik kon naar huis toe.  

We moesten om acht uur binnen zijn en ik kwam om twee minuten voor acht thuis. Mijn vrouw 

in alle staten; daar was ik weer. Dat was ook zoiets. En ja, als je daar loopte met al die militairen 

naast je.  uch (ph), dat was ook zoiets, dat had je een dag nodig om weer bij te komen.  

Q: You mentioned the bicycle, how were you able to keep a bicycle when they were confiscated 

by the Germans?  

A: Ja, die pakten zetoen ook af, maar ik had hem nog steeds, omdat ik zogenaamd dus werkte op 

de Amsterdamse Droogdok Maatschappij kon ik een fiets hebben, want ik mocht met mijn fiets 

zo weer door. Maar heel veel mensen moesten die fietsen daar laten en die gingen lopend weg, 
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want ze pakten toen geen mensen op maar ik denk, dat ze een paar duizend fietsen hadden, en die 

gingen de volgende dag wel naar Duitsland. Maar ik kon op mijn fietsje weer naar huis.  

Q: You had  mentioned a number of food coupons you had gotten, and didn’t know where to 

take them or who to give them to. What happend and who did you give the coupons to and how 

did you come to get the food for people in hiding or for the resistance?  

A: Nou, die vriend van mij van die muziektoestanden die kon, want die Wehrmacht die 

scharrelde ook heel veel hoor, daar kon hij bonnen van ruilen, die kreeg hij weer en die gaf hij 

weer aan mij en ik had een paar adressen waar ik ze nog kwijt kon, maar dat was eigenlijk toen 

opgedroogd, er was niet zoveel meer. De grote ellende was dat na die Dolle Dinsdag dat de 

Canadezen die waren opgerukt, Belgie was al vrij en toen zijn ze blijven steken voor de rivieren 

toen dachten wij nou het zo afgelopen maar daar kwamen de Duitsers weer terug en toen lag 

eigenlijk de hele boel in elkaar want de meeste NSBers toen namen de benen naar Duitsland heel 

veel. Het was toen eigenlijk, ja, wij dachten nou zijn wij ook gauw vrij maar toen begon de grote 

ellende pas. En toen is Hans geboren en toen was ik heel blij dat ik mijn fietsje nog had. Dan 

moest ik naar de Beemster toe, naar Kwadijk waar mijn moeder vandaan kwam, naar boeren, dus 

dat waren buren geweest en kenissen en daar kon ik dan ruilen. Het eetservies heb ik geruild, 

wollen dekens heb ik geruild, afijn noem maar op, kleding en dan kreeg ik melk en soms een 

zakje tarwe, dat je brood kon bakken. Dat was ook nog zoiets moois. Daar weet ik ook nog wat 

van. Dan moest ik 22 kilometer fietsen, heen en 22 km terug. Nou hebben wij persoonlijk niet 

die grote honger gehad omdat vlak voordat  het afgesneden werd, kregen wij uit Zeeuws-

Vlaanderen, van de familie van je moeder’s kant, een zak met bruine bonen toegestuurd, dat was 

70 kilo. Daar hebben we dus steeds kleine beetjes van gegeten, als bijvoeding, want we kregen 

geloof ik een half brood in de week. Maar daar hebben we heel zuinig mee gedaan want we 
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wisten niet hoe lang of het duurde. Toen de oorlog voorbij was hadden we nog iets over en toen 

hebben we een jaar lang geen bruine bonen meer aangekeken. Maar dat was mooi eten voor die 

kleine jongen, want die boontjes moesten geweekt worden, gepeld worden weet ik veel wat. 

Maar dan moest ik twee keer in de week moest ik dat fietsen dat was 44 km. En elke keer kwam 

je bekaf thuis. Ik zei, nou, dat doe ik niet meer hoor want dat was eigenlijk geen doen. Maar ja, 

dan zag je Hans melk drinken dus ja dan ging je maar weer. Ja, die laatste paar maanden was 

eigenlijk zo, dat je moest proberen in leven te bijven want de mensen vielen gewoon dood op 

straat van de honger. Dat kun je nou wel makkelijk vertellen, maar iemand die dat niet gezien 

heeft of meegemaakt heeft of je ziet het in Vietnam op films dan denk je, ja dat is wel erg maar 

dat hebben wij dus allemaal gehad. Dus die laatste paar maanden was dus echt leven om in leven 

te blijven en daardoor hadden wij dan nog dat groepje in Noord van dat kleine beetje verzet, 

maar dat was eigenlijk, ja. Tussendoor deed je wel dingen, maar toch niet zo veel meer. Want 

toen kreeg je die periodes, vlak voor het eind van de oorlog, toen zat eigenlijk iedereen in het 

verzet. Mensen waar je nooit van gehoord had of gezien had en waarvan je wist dat die nooit wat 

gedaan hadden, maar toen was ineens iedereen in het verzet. En het moment dat de oorlog 

afgelopen was waren heel veel van dat soort mensen waren meteen van blablablabla ik zus en zo 

en ik dit en dat. Waarop ik toen gezegd heb, nou bekijk het maar. Op z’n Amsterdams gezegd.  

Q: Do you remember Liberation Day in Amsterdam? 

A: Ooh! zeer zeker. De grootste bevrijdingsdag was dat de Amerikaanse vliegtuigen 

overkwamen en Zweeds brood naar beneden gooiden en eierpoeder, en van die grote blikken met 

cakies, koekjes waar heel veel mensen ziek van geworden zijn, van die koekjes,  omdat ze te veel 

aten. De mensen hadden helemaal geen eten meer en nu ineens koek en daar kreeg je een 

hongerhoedeem(ph) van, er zijn mensen aan overleden die te veel gegeten hebben, vooral in het 
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begin.  We kregen witte brood, dat we eigenlijk in geen jaren gezien hadden. Ik kan me nog iets 

herinneren, over brood gesproken, dat ik kreeg wel eens van die boeren uit Kwadijk, waar ik 

melk haalde, een klein zakje, van een pond of een kilo tarwe zodat je zelf brood kon bakken 

maar ik woonde in Noord, daar was een school en een kerk en in die school zaten Duitsers, dat 

was vlakbij de Fokkerfabriek, dus die liepen eigenlijk achter ons en als ze marcheerden, dan 

konden wij alles duidelijk verstaan. Maar een stukje terug, daar zat een bakker en die bakte 

brood, ook voor de Wehrmacht en die hadden een kabel voor electriciteit van de bakkerij en daar 

hebben wij heel stiekum een aftakking gemaakt - een draadje - zodat we een naaimachine lampje 

licht hadden. Ik had grotere lampen aan kunnen doen maar dat zag iedereen. En dan hadden we 

een heel klein beetje electriciteit want verwarming hadden we niet. We hadden een heel klein 

kacheltje, misschien zo groot als die fles die daar staat,  waar we kleine stukjes hout instopte 

zodat je iets warm kon maken, melk of zo. Dat weet ik nog, maar ja dat was ook heel gevaarlijk, 

als ze zouden merken dat je stroom pikte van die Duitsers. Want ze waren toen zo, voor het 

minste geringste ging je tegen de muur, dus dat was wel benauwd. 

Q: Can you throw away bread today? 

A: Wat zeg je? 

Q: Can you throw away a piece of bread today? 

A: Ha, geen krummel brood gaat er verloren, zeg Loes, ik wou nog een dingetje zeggen, versta je 

mij, ja. Ik wil nog een dingetje vertellen en dan tien woorden als afscheid. Moet ik dat vertellen 

van het eten weggooien? Eh, toen wij een een small rantsoen brood dan we go to bed in the 

bedroom, heel voorzichtig, langzaam en kruimeltjes eten. Nu hebben we wel eens iets van brood 

over voor de vogeltjes, maar eten weggooien is er niet bij. Bij God, nee. Ik had mijn zaak in 

Amsterdam er daarnaast was een zaak van patates frites,  en daar zag je de kinderen met pakjes 
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brood met kaas en ham pffft (ph) en frites eten. Wij kunnen dat niet, nu nog niet, zo lang na de 

oorlog. Er wordt bij ons niets weggegooid, dat is onmogelijk. Dat moet je meegemaakt hebben 

anders dan, nee, dat kan niet. 

Q: What was your life like after the war was over? 

A: Hard werken, voor mezelf beginnen en ja, eerst Hans en toen  jij en Paul en Huub en eigenlijk 

altijd maar werken, werken, werken. Waar ik geen spijt van heb, we hebben het fijn gehad thuis 

met de kinderen en ja, en verder heb me eerlijk gezegd vanaf het moment dat ik dus gestopt ben 

en aan het werk gegaan ben heb ik me nergens meer mee bemoeid.  

Q: Was it difficult for you to adjust, for several years you have been working for the resistance 

and then poeff it is over and time to adjust to a new life. I asked, if it was difficult for him to 

adjust one minute for a number of years he had worked with the resistance and then all of a 

sudden it was no more? 

A: Ja, dat  zal wel geweest zijn eigenlijk, maar ja, ik heb toen, afijn dat weet jij, mij helemaal op 

mijn werk gegooid en we hadden zoveel in te halen, dat,  werken, werken. Nee, daar heb ik niet 

zoveel moeite mee gehad. Gewoon radicaal gezegd, me omgedraaid, een streep erachter gezet en 

nou maar wat anders.  Alleen ja, herinneringen soms, die dan opkomen, maar ja, dat hou je 

natuurlijk, maar verder nee, nee, nee. 

Q: Since the end of the war have you ever been involved in community or national politics in 

Holland? 

A: Nee hoor, daar heb ik me helemaal van gedachten, nee nee nee. Ja, we moesten stemmen dat 

wel, maar politiek, nee, dat, nee. 

Q: Is there anything else you would like to add before  we conclude? 
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A: Ja, Ik wou nog een ding vertellen. We hadden thuis op de Kamperfoelieweg, waar wij 

woonden in Noord een schuilplaats gemaakt. We hadden een klerenkast een smalle kast, daar 

heb ik het plafond uit gehaald, dat was, beton, eruit gehaald, hout gemaakt met linnen bespannen, 

dat je het zo aan de balken op kon trekken en daarboven was gewoon balken, daar hebben we 

wat planken opgelegd en een stukje matras, dat op een keer als er opeens wat was, omdat die 

Duitsers zo vlak bij ons zaten. Op een zondagmorgen, we woonden een minuut naast een kerk, 

om zeven uur gingen de mensen naar de kerk toe en toen klom mijn buurman over de varanda 

van, de Moffen staan voor de deur, en wij ruuts (ph) weg. Er stond altijd een trappetje klaar en 

wij naar boven toe en mijn vrouw gauw het trappetje weg, en in dat bovenste van die kast vol 

met dozen enz., daar hebben wij enige uren gelegen en toen hoorden we de Duitsers op straat 

schieten. Je kon daar niet staan en daar hebben we drie uur gelegen en dan hoorde ik precies een 

Duitser naar boven komen. Waar is je man, eten halen, iedereen was eten halen, maar wij lagen 

daar doodstil en alles werd overhoop gehaald en dan hoorde je de deur van die kast opengaan en 

die kleerhangertjes heen en weer gaan. Wij lagen daar zo’n stukje boven en dan ben je bang en 

dan kun je alleen maar bidden. 

Q: Is there anything else you would like to add? 

A: Wat zeg je Loes. Ja, dan wou ik nog een dingetje zeggen en dan is het wel genoeg denk ik he. 

Ja (lange pauze).  Ik zal misschien wel veel vergeten zijn maar ik heb dit eigelijk nog nooit aan 

iemand verteld, buiten thuis,  en als ik misschien maar een mens geholpen heb, een Amerikaanse 

piloot of een Engelse piloot of een Jood die goed terecht gekomen is dan is het goed. En ik wil er 

ook helemaal niets van horen maar ik ben blij dat ik hier geweest ben in ik ben hier toch wel trots 

op  en ik moet u allemaal erg bedanken.  

Q: Meneer van Riel, ik wil je veel danken van de museum en nou we moeten stoppen. 
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A: Geen dank, finished!. 

(A foto album appears and Mr. van Riel is asked to tell a story about some photographs) 

Van Riel: Dit is een foto dat is in de duinen bij de Noordzee in Egmond aan Zee. Ik denk, we 

waren net verloofd en het zal geweest zijn, ik ben verloofd  in 42, begin 42, zomer 42. 

Q: What year was the photograph taken? 

A: in 42.  

Q: Let’s go to the next photograph. 

van Riel: Dit is de foto dat wij gaan trouwen, dit is met mijn bruid, mooi he. Voor het ouderlijk 

huis, waar ik haar kwam halen en daaronder is de kaart, de aankondiging van het huwelijk en dat 

was 25 november 1943. Dat was voor een kerkelijk huwelijk, we waren daarvoor, drie weken 

daarvoor, 11 oktober, ook 1943, wettelijk gehuwd, en daarna, drie weken daarna in de kerk en 

dat was dit moment, 1943.  

Q: That’s it we’re done. 

 

 

End of tape 2 of 2 
Conclusion of interview 
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