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Algemene gegevens interview 
 

 
 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0012 
 

Geïnterviewde Jan Meijer(JM) 
1925 

Interviewer  Martijn van Haalen(IV), Interakt. Televisie en Multimedia.  
 

Plaats Amsterdam 
Tijd 00:00:00 - 01:07:24(file 1) 

00:00:00 - 00:27:40 (file 2) 
Trefwoorden Amsterdam, ooggetuige, vriendschap, Joods bezit, Joodse 

Invalide, arrestaties, moord, deportaties,  NSB,  Gründstuck 
Sammelverwaltung Feindvermögen, onderwijs, Nieuwmarkt 
 
eyewitness, friendship, Jewish property, Jewish hospital, 
arrests, murder, deportations, NSB, education.  

Samenvatting De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen met de 
Jodenvervolging in het Rode Dorp in Amsterdam en over de 
vriendschap met zijn Joodse buurjongen. Hij vertelt over zijn 
schooltijd en zijn eerste werkervaring waar hij te maken kreeg 
met de geheime Duitse afdeling Gründstuck Sammelverwaltung 
Feindvermögen. Hier werd het archief over Joods bezit bij 
gehouden. De geïnterviewde vertelt verder over de arrestaties 
van Joodse mensen op straat, beschrijft de deportatie van de 
Joodse Invalide en vertelt dat er naast hem een Joodse jongen 
werd doodgeschoten door de Duitsers.  
 
The interviewee about his experiences of the persecution of 
Jews in Amsterdam’s so-called Red Village neighbourhood, 
and about his friendship with his Jewish neighbour. He talks 
about his time at school and his first work experience where he 
came into contact with the secret German department 
Gruendstuck Sammelverwaltung Feindvermoegen, where 
archives were kept of Jewish possessions. The interviewee tells 
us about the arrest of Jews on the street, describes the 
deportations from the Joodsche Invalide hospital for 
handicapped Jewish people and describes the time a Jewish boy 
was shot and killed by the Germans right next to him.  
 

Transcriptie gemaakt door Vrije Universiteit, M.Vlasblom, C.Jelsma 
Eigenaar van het bestand Vrije Universiteit, United States Holocaust Memorial Museum 
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Transcriptie 
 
00:00:00 
 
00:00:43 
[image:01:00:32.07] 
IV Kunt u me allereerst vertellen hoe uw naam is, waar u bent geboren en wanneer? 
JM Mijn naam is Jan (mist tussen naam…?) Meijer, mijn roepnaam is Jan. Geboren 

in de Jordaan in de Binnen Oranjestraat, tot mijn zesde jaar geleefd, gewoond, 
daarna zijn we dus verhuisd naar Amsterdam Noord, dat is in de, in de volksmond 
heette dat dus Rode Dorp. Dat was achteraan Floradorp heette het. Daar heb ik 
geleefd dus tot 1939 dus tot mijn 14e jaar, mijn 14-15 jaar en toen zijn we 
verhuisd naar de stad en daar heb ik dus ook wel bepaalde herinneringen aan ook 
aan antisemitisme dus. Dat weet ik als jongen nog. Want daar in het dorp, daar 
kwam een keer in de zoveel tijd kwam de NSB, de WA om daar, hoe heet dat, de 
Volkskrant hoe het het verkopen de NSB krant. 

 
00:01:59 
[image:01:01:54.05] 
JM En dan gingen wij met veel jonge jongens, ik spreek dan over het gezin Levi. Dat 

waren zeer militante Joden, de naaste buren van mij en dan gingen wij als kind, ik 
was 10-11-12 jaar oud, achter die NSB-ers aan en stenen gooien. 

IV Laat we eens beginnen in de dertigere jaren, er was toen nog helemaal geen 
oorlog. Groeide u op in een groot gezin?  

JM Ja ik groeide op in een redelijk groot gezin, er waren er destijds nog acht in leven 
en het waren oorspronkelijk twaalf [kinderen] geweest maar daar waren vier van, 
al voor mijn zesde levensjaar overleden. 

IV Veel kinderen. 
JM We waren oorspronkelijk met twaalf ja.  
IV Wat deed u vader voor werk? 
JM Vader was toen, die deed alle mogelijke werk, wat er voor de hand kwam, dat 

deed ie.  
 
00:03:00 
[image:01:02:52.03] 
JM Ik herinner me dat toen we in Haarlemmer Houttuinen woonden, aan de rand van 

de Jordaan, daar heb je van die bogen onder het spoor en daar zat een groenteman 
en dan ging hij mee om het paard te verzorgen enzo. Maar hij heeft ook hele 
andere  dingen gedaan. Later, dat zal geweest zijn omtrent de jaren 35-36 toen 
heeft ie gepoogd een timmerbedrijf proberen van de grond te tillen. Kocht 
sloophout op en probeerde dat weer te verkopen. Maar er was natuurlijk een 
gebrek aan kapitaal.  

 
00:03:58 
[image:01:03:47.23] 

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. 



3 
 

JM En ik herinner me nog dat de Bijenkorf in Rotterdam verbouwd en toen heeft ie 
dat inventaris voor een habbekrats gekocht. En toen kwam die oorlog en toen is in 
Rotterdam de Bijenkorf eigenlijk vernietigd door het bombardement. Toen kwam 
de Bijenkorf bij hem terug of hij die inventaris nog had. En dat had ie en dat 
hebben ze teruggekocht, en toen had ie een bepaald kapitaal. Voor een behoorlijk 
bedrag heeft hij dat kunnen verkopen, toen is hij begonnen met dat timmerbedrijf. 

IV Toen u in die dertigere jaren opgroeide, 
JM Ja 
IV Zat u op, was het een religieus gezin waar u in opgroeide? 
JM Nee, beslist niet, wij waren van huis uit atheïst en dat ben ik nog.  
IV Zat u op een openbare school of op een christelijke school? 
 
00:04:58 
[image:01:04:45.24] 
JM Mijn zussen zate op een christelijke school, maar ik wilde dat ook niet en ik ben 

op een openbare lagere school.  
IV Wat voor kinderen zaten daar op school? 
JM Hoe bedoelt u wat voor kinderen?  
IV Nou van wat voor een hoek kwamen die? 
JM Daar zat van alles, katholiek, weinig christenen. Op dat dorp waar ik woonde, het 

Flora dorp daar woonde een stuk of tien Joodse gezinnen. Ik heb u net verteld, 
rechtsnaast ons woonde dus dat grote gezin, die hadden een groot aantal zoons en 
één dochter. En daar gingen we altijd mee om, een van die jongens die zat ook bij 
mij in de klas. En ik vertelde net van die NSB-ers, die probeerde dan die kranten 
te slijten  

 
00:05:59 
[image:01:05:44.15] 
JM en dan gingen we met die jongens, ook die Joodse jongen, irritant, kwajongens 

eigenlijk, en dan gingen we stenen gooien naar ze. Een andere vriend, 
IV In de oorlog? 
JM Dat was in de jaren ervoor, in de jaren zo 35-36. En een andere die boezemvriend, 

waar ik over spreek in die brief, Loetje, die was gelovig. (Meneer raakt 
emotioneel) Hij had nog een broertje maar die ging nooit mee, dat was een heel 
zachtaardige jongen en dat deed die niet. Maar ja in dat dorp woonden enorm veel 
werklozen.  

IV Een wijk van Amsterdam. 
JM Een wijk van Amsterdam, in Noord, het was toen eigenlijk,  
 
00:07:02 
[image:01:06:44.06] 
JM  vlakbij is Tuindorp Oostzaan, maar het Rode dorp, het Flora dorp, het bestaat nog 

en daar woonde overwegend, zo ver ik weet dan, werklozen. De man met dat 
Joodse gezin Levi, die was sigarenmaker en soms dat werd dan stiekem gedaan, 
buiten de steun om. Ze ontvingen toen steun die mensen. En een paar keer stond 
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ons huis ineens vol met balen tabak omdat hij dan controle kreeg of een inval en 
samen met mijn vader werd dan bij ons allemaal in het huis opgeslagen.  

IV Hij maakte zwart sigaren? 
JM Ja. Dat neem ik wel aan.  
 
00:08:00 
[image:01:07:40.08] 
JM Dat wat ik me terug herinner me hij was sigarenmaker, dat weet ik en ik weet ook 

die keren dat er bij ons tabak werd opgeslagen werd, dus in combinatie ook als 
jonge jongen. ja.  

IV Veel werklozen? 
JM Veel werklozen, ik weet nog, een van die jongens heette Levi, die jongen 

[spaarde] postzegels, net als ik. Dan gingen we naar Amsterdam, dat was nog een 
hele onderneming van daar af lopend daarheen. Ik weet nog, ik durfde mijn 
schoenen, ik wilde ook graag klompen hebben, maar dat vond mijn vader niet 
nodig. Want die verdiende iets, maar dat was geen vetpot. En ik had altijd gezeurd 
om klompen maar goed. Maar goed, die keer waar ik over vertel dan. Toen gingen 
we weer naar de stad, naar het huidige (Magna) Plaza en dan vroegen we de 
mensen om postzegels, en dat kregen we dan.  

 
00:09:02 
[image:01:08:40.01] 
JM En op een bepaald moment herinner ik me nog ook dat we werden toen we 

weggingen, èr was toen zo'n trap, werden we door een heer, een keurige heer 
aangeklampt, die sprak ons aan en die zei dat we met hem konden gaan eten. 
Diezelfde man, die heeft toen Levi van top tot teen helemaal aangekleed, en toen 
kwamen we terug bij zijn ouders en dan stond hij helemaal in het nieuw en ze 
waren nog armer dan wij eigenlijk en ook schoenen! Dat is me mijn leven lang 
bijgebleven. Hij zag er waarschijnlijk armoedig uit, daar was niet aan te ontkomen 
natuurlijk. Met zo’n groot gezin van elf- twaalf gulden steun te moeten leven. 
Daar ben ik dan later achter gekomen, in die tijd realiseerde je dat niet, daar stond 
je dan niet bij stil, het leven was toch een feest.  

 
00:10:10 
[image:01:09:45.01] 
IV Dus het was een arbeiders wijk waarbij de verschillende gezindte of ze nou 

katholiek, protestants, Joods waren met elkaar optrokken? 
JM Ja met elkaar en er een bepaalde vorm van solidariteit bestond. 
IV Werden er grappen gemaakt over de katholieken of?  
JM Nou ik weet nog wel dat we de katholieke uitscholden voor Papen, daar hadden 

we niets mee. De Joodse jongens, daar werd niet op gelet, daar werd niet naar 
gevraagd, het maakte niet uit, daar stonden we als kinderen niet bij stil. Maar ik 
dacht ook niet, ik heb ook nog nooit gemerkt dat mensen antisemitisch waren 
tegen Joden. 

 
00:11:04 
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[image:01:10:37.09] 
IV Niet zo? 
JM Nou niet helemaal waar. Ik liep altijd me Loetje van school mee naar huis. Er was 

een meisje ook in een van die klassen, die heette, nou ik ben die naam even kwijt. 
Toen gingen we terug naar huis dus na afloop van de school en ik weet niet wat er 
gebeurde, maar toen schold ze hem uit voor ‘RotJood’. Haar vader was trouwens 
politieagent. En toen ben ik erop af gelopen we stonden met z'n drieën bij elkaar, 
Loetje, ik en zij dus en ik gaf haar een klap in haar gezicht. Maar dat vond Loetje 
niks, hij zei:” Jan, laat gaan (Meneer raak emotioneel). Dat is allemaal domheid.” 
Hij keerde zich er van af. Hij vond dat ik het niet doen moest.  

 
00:12:02 
[image:01:11:32.10] 
IV Dat zei Loetje zelf? 
JM Loetje. Hij zei “Jan houdt op!” Dat moet al wat later geweest zijn in 38 ofzo. 

Toen waren we al wat ouder, toen we op de Mulo zaten,  
IV Toen was u 13-14 jaar? 
JM Ja ja. En haar vader die woonde iets dichter naar de school toe, in onze ogen was 

dat een hele dure buurt maar daar woonde veel mensen die werkte, haar vader was 
politieagent en woonde daar dus. En heel krankzinnig in de oorlog toen we in de 
(...?)straat woonde toen zat die bij de SD. Zijn naam, van de week dacht ik er nog 
over. Toen is het me ontschoten.  

 
00:13:00 
[image:01:12:28.19] 
JM Maar zoals ik u net al zei er was geen sprake van dat we onderscheid maakten, ja, 

de katholieken, dat noemden we Papen. 
IV In die dertiger jaren, sluipt dan de oorlog dichterbij, daar wist niemand nog van, 

merkte u daar iets van uit uw directe omgeving? of dat daar over gesproken werd? 
JM Nee, nee. 
IV Dat daar thuis over gesproken werd of in de buurt? 
JM Nee, dat er echt concreet over gesproken werd dat kan ik me niet herinneren. Daar 

waren we eigenlijk nog te jong voor ofschoon het was in dezelfde periode als de 
oorlog in Spanje. Ik herinner me nog dat we partijen maakten met die jongens 
onderling, 

 
00:14:01 
[image:01:13:27.00] 
JM en de ene waren dan de Rode en de anderen waren de blauwe of had het een 

andere naam. En dan de Roden die wonnen altijd.  
IV Partijen bij een spel? 
JM Ja een fort maakten we en aan de andere kant een fort en wij waren de 

Espanjolen, bij de Roden daar stond ik altijd bij. Maar daar bijvoorbeeld deed 
Loetje ook nooit aan mee. Daar deed hij nooit aan mee. Ja, dan vochten we met 
elkaar en dan wonnen altijd de Roden. Ik zei het al het is een Rood dorp.  

IV Veel socialistische gezinnen? 
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JM Veel socialistische en veel communistische gezinnen. Ik weet nog een buurman 
die aan de overkant woonde achter bij ons als dan die lui er kwamen, 

 
00:15:03 
[image:01:14:25.23] 
JM die NSB-ers waren, dan ging die man de straat op en dan riep hij “Arbeiders komt 

uit uw woningen, de fascisten zijn in aantocht. Die dingen (slikt, tranen). 
IV Hoe oud was u toen de oorlog uitbrak? 
JM Dat was dus in 40 en toen was ik dus 15. Maar toen woonde ik al in de stad. Toen 

was ik een jaar daarvoor verhuisd van Noord naar de Van Spilbergenstraat  
IV Zag u als jongen van 15 of uw omgeving die oorlog aankomen?  
JM Ja je merkte het vanzelf want er werden toen reeds oefeningen gedaan. Met 

vliegtuigen, met toestanden. Je las het ook wel in de krant natuurlijk, de Tribune 
heette dat geloof ik, dat was een communistische krant.  

 
00:16:02 
[image:01:15:22.13] 
JM En die zal ik ongetwijfeld gelezen hebben, dat kan ik niet meer in mijn 

herinnering terugzoeken. Ongetwijfeld, het bewijst ook wel omdat we met die 
burgeroorlog in Spanje bezig waren. Het is helemaal ontgaan het was niet alleen 
maar spielerij waar je mee geconfronteerd werd, daar uitte wij ons in het spel.  

IV Wanneer vielen de Duitsers aan? 
JM 10 mei 40 
IV Zag u daar iets van als kind? 
JM Toen woonde ik dus in de Van Spilbergenstraat en toen waren luchtgevechten 

boven Schiphol dus je zag vliegtuigen en schieten, voor de rest niet. 
IV Wat zei men in de straat? 
JM Mijn vader die was er altijd al mee bezig en die had van te voren al gezegd dat we 

op moesten passen, want dat er oorlog zou komen. 
 
00:17:01 
[image:01:16:19.18] 
IV En wat zei hij toen het gebeurde? 
JM Hij sprak met ons privé niet zoveel. Dat zal misschien later in het gesprek ook wel 

naar voren komen. De man was allang die oorlog vorderde met allerlei dingen 
bezig, maar privé. Ja. Ook niet toen er bepaalde dingen gedaan werd. Zonder er 
over te spreken nam je dingen aan als 15-16 jarige jongen. Hij sprak er niet direct 
over. Zelfs niet toen Loetje op een gegeven moment opgeroepen werd, komen we 
misschien later op terug, om zich te melden voor een werkkamp. 

IV Komen we later op terug. 
IV Die oorlog begint u bent 15 jaar zegt u, zat u nog op school of ging u werken? 
JM Nee toen zat ik nog op school.  
 
00:18:01 
[image:01:17:17.14] 
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JM En dan moest ik vanaf de Spilbergenstraat, eerst had ik een fiets maar die werd 
vrij snel gestolen, dan liep ik helemaal van de Spilbergenstraat naar naar 
Sloterdijk. Dat was tot 39, 1940-41 en daarna ben ik in de stad op een school 
gekomen. 

IV Verandert er wat toen de oorlog eenmaal in Nederland was? Verandert er iets in 
uw omgeving, op de straat, thuis of op school.  

JM Later natuurlijk, maar dat moet al in 1942 geweest zijn ik herinner me die man 
nog goed we hadden een Joodse onderwijzer die ons Engelse les gaf. 

 
00:19:03 
[image:01:18:16.21] 
JM Ik zie hem nog de eerste keer binnenkomen een vrij jonge vent, heel aardige kerel. 

Begon meteen in het Engels en vertelde ons dat hij niet meer in het Hollands 
sprak, vanaf het moment dat hij kwam werd er Engels gesproken. Maar toen 
Joden geen openbare functies meer mochten hebben, ik dacht dat dat was in 1941, 
toen was hij plotseling van de ene op de andere dag verdwenen. Dus die dingen 
merkte je. En daar was je ook mee bezig.  

IV In wat voor zin? 
JM Dat je daarover sprak met elkaar. Er waren enorme spanningen die je als kind 

probeerde uit de weg te gaan, door eigenlijk helemaal als ik er terug aan denk in 
de hele oorlog dat je eigenlijk een soort gespleten tijd doormaakt. 

 
00:20:04 
[image:01:19:15.05] 
JM Aan die ene kant was het oorlog, aan de andere kant trachtte je buiten te spelen. 

(Emotioneel) Later, veel later, die eerste jaren na de oorlog, dat is net zo’n zwart 
gat, als ik daar aan terug denk, pas veel later leek het alsof ik die oorlog pas 
bewust werd. 

IV Toen die aan de gang was 
JM Ja, toen is er zoveel op mij af gekomen, ja je was bezig met overleven, ook als 

kind als jongen van 15-16 jaar. 
IV Heeft u die leraar ooit terug gezien? 
JM Nooit.  
IV Hoe heette die? 
JM Dat heb ik net gezegd dat wist ik niet, dat weet ik niet meer.  
 
00:21:01 
[image:01:20:09.23] 
JM Er was nog een andere leraar op de Agricolaschool . Die heette Nope, en ik weet 

wel, ik zat daar voor het middenstandsdiploma. Dat die man deed altijd heel 
voorzichtige, als we het bijvoorbeeld over geschiedenis hadden. En over Rusland 
met Napoleon, dan sprak hij altijd in gedempte tonen. En wij dachten die man is 
een NSB-er. Dus die man werd door ons verschrikkelijk gepest. Na de oorlog toen 
ik nog verder leerde, want ik heb Engels en Duits bij hem gehad, hij woonde hier 
vlakbij, toen en waarschijnlijk ook in de oorlogsjaren. Bij de Churchilllaan bij een 
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zijstraat. Mijn vrouw heeft ook nog les van hem gehad. Maar toen ik de eerste 
keer bij hem kwam bij de heer Nope(...?).  

 
00:22:01 
[image:01:21:07.19] 
JM Toen heb ik dat verteld: Toen heb ik gezegd moet je eens luisteren wij hebben u 

altijd verschrikkelijk gepest en weet u ook waarom? Nee, zei hij. “Omdat wij 
dachten dat u een NSB-er was omdat u altijd zo heel voorzichtig sprak over de 
oorlog.” Toen bleek. Hij zei: “Ja, Jan, ik ben geen NSB-er geweest, maar mijn 
vrouw is een Joodse, en daarom moest ik zo voorzichtig zijn. Maar dat hadden wij 
anders vertaald. En er was een NSB'er in de klas, dus ja. Dat je eigenlijk heel 
wreed bent zonder dat je het weet. Maar goed, hij heeft het ons niet kwalijk 
genomen. Want we konden het uitstekend met elkaar vinden en hij had er ook alle 
begrip voor. Want zulke dingen gebeurde. 

IV Wat werd er in de klas verteld onder elkaar?  
 
00:23:01 
[image:01:22:04.19] 
IV Kunt u zich iets herinneren over het verdwijnen van zo'n leraar? 
JM Nee, dat kan ik niet. Ik weet wel bijvoorbeeld, toen de inval bij Noorwegen en 

Denemarken, daar hadden we het over. Ook waar die jongen bij was, hij zat niet 
bij de NSB. Meer bij de Hitlerjugend ofzo. Zijn vader was Duits of een 
volksduitser, hij kwam altijd in uniform altijd op die school toen. Dat moet dan 
geweest zijn in 1941. 

IV Zei schoolleiding iets officieels over het verdwijnen van de leerkrachten? 
JM Nee, daar werd niet direct over gesproken. En ik neem aan, maar dat kan ik alleen 

maar nu bedacht, achteraf, omdat die ook als de dood waren natuurlijk,  
 
00:24:02 
[image:01:23:04.04] 
JM die wisten ook niet precies hoe de gedachten van die jongens en meisjes, en dat ze 

daarom, ook voorzichtig houding hadden. Ik kan me niet herinneren dat daar 
openlijk over gesproken werd. Wel onderling praatte we daar natuurlijk over. 

IV En wat zei u dan onderling 
JM Dat het verschrikkelijk was, ook omdat het zo een sympathieke jongen was, die 

leraar. Op onze hele school was er maar een die Joods was. 
IV En was er dan gevoel over waar zo iemand naar toe was, of dat hij thuis zat of? 
JM Nee, maar dat bleek later wel. Deze mensen werden onthecht. Ze werden uit hun 

beroep gedaan, niet alleen maar die onderwijzers, maar ook anderen. Dat wisten 
we natuurlijk wel. Maar dat nou direct, in die zin over gesproken werd dat heb ik 
niet kunnen constateren, het zal misschien wel geweest zijn.  

 
00:25:02 
[image:01:24:01.10] 
IV Maar u weet het niet 
JM Dat weet ik niet. 
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IV U zat nog een jaar op school begrijp ik in de oorlog.  
JM Ja in 41. 
IV Wat gebeurde er toen?  
JM Nou dan moest je gaan werken proberen aan werk te komen. En dat is dus in 42 

geweest. Ik ben toen bij een firma in olie gegaan. Ritz Handelsmaatschappij NV 
heette die. En dat was naast Carré, een heel groot gebouw. En dat was van een 
Amerikaanse maatschappij, de Valvoline Oil Compagny. En daar ben ik toen via 
een arbeidersbureau terecht gekomen als jongste bediende op kantoor. Daar 
werkte bij die oliemaatschappij maar weinig mensen, als ik het me goed herinner, 
waren er eigenlijk maar een stuk of 5-6 inclusief mijzelf die nog werkte op die 
olie afdeling.  

 
00:26:03 
[image:01:24:59.20] 
JM (Hoestend) Want er viel niet veel olie te verdelen natuurlijk. Maar kort nadat ik er 

was, een paar weken was. Het is een heel groot gebouw, het staat er nog 
trouwens. Ik geloof dat diezelfde olie maatschappij er nog in zit. Bleek dat het 
ook, daar was een afdeling, dat was gecamoufleerd, er stond buiten geen bordje of 
niks. Maar in dat zelfde gebouw van de oliemaatschappij was ook gevestigd de 
(...?)Grunstuck, sammelverwaltung feindvemogen. En dat besloeg ongeveer de 
helft van het gebouw. En daar waren allemaal archieven opgebouwd enzovoort en 
dat ging allemaal over Joodse bezit. 

IV Hoe wist u dat? 
JM Dat wist ik omdat ik dat kon zien. Ik zelf na een bepaalde periode werd ik dus zelf 

ingeschakeld  
 
00:27:01 
[image:01:25:55.12] 
JM om brieven weg te brengen en om mappen op te bergen. Want van elk huis dat ze 

in beslag genomen hadden, waren daar documenten. 
IV Maar het was een heel ander bedrijf dan 
JM Ja. En toen ik dat dus merkte dacht ik, ik had contact met mijn vader, ik dacht ik 

moet hier zo snel mogelijk weg. Maar dat was een gecamoufleerd, ik heb ooit na 
de oorlog nog eens geprobeerd om uit te vinden hoe dat zat. Maar ik kon er niet 
nets van vinden in dat archief. Maar dat hadden ze dus min of meer 
gecamoufleerd onder gebracht bij die oliemaatschappij. Die oliemaatschappij 
stond trouwens een Verwalter aan het hoofd ene mijnheer (...?)Olweg. En aan die 
Grunstuck verwaltung stond een dame, die woonde in de Albrecht Durerstraat in 
Zuid  

 
00:28:01 
[image:01:26:53.05] 
JM en die was de baas van die Grunstuck sammelverwaltung en daar werkte ook 

maar heel weinig mensen. En ik heb na de oorlog proberen uit te zoeken waar die 
mensen gebleven waren, hoe dat precies zat, maar daar was niets van te vinden. 

IV Hoe groot was die afdeling als u het zou moeten beschrijven?  
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JM Het besloeg een enorm groot gedeelte van het eigenlijke gebouw, die waren daar 
als het ware ondergebracht. 

IV Hoe zag het eruit? 
JM Stellingen met vakken waar al die mappen in zaten. En het ging voornamelijk om 

Joodse huizen want er kwamen veel, of een tweetal makelaars, die namen zijn mij 
ook ontschoten. Die kwamen daar dagelijks over de vloer.  

IV Makelaars? 
JM Er waren er maar twee die daar werkten buiten die mevrouw (...?)Diepenveen (?).  
 
00:29:01 
[image:01:27:51.01] 
JM En die waren voortdurend op pad, als er dan Joden verwijderd waren of 

opgeroepen ware, die namen dan alles op. Dat die huizen bestonden en wat er was 
en van wie dat waren, en dat werd door hen gedaan.  

IV Hoe weet u dat?  
JM Ik hoorde ze daar over praten, dan hadden ze adressen op gekregen en dan 

moesten ze het inventaris opnemen en het huis beschrijven enzovoorts. En ze 
moesten, ik moest ’s avonds ook wel eens naar de Droogbak en daar was toen 
gevestigd, hoe het nou waar gebouwen worden beschreven? 

IV Het Kadaster 
JM Het Kadaster was daar gevestigd en daar moest ik dan wel eens heen om spullen 

op te halen.  
IV Maar u werkte voor de oliemaatschappij en niet voor die 
JM Ook werd ik daarvoor ingezet. Dat zei ik al ik werkte dus voor die 

Oliemaatschappij, daar was ik voor aangenomen,  
 
00:30:01 
[image:01:28:48.04] 
JM maar daar was heel weinig, maar ik werd dus ook ingezet voor zulke dingen want 

ik moest ook vaak dingen brengen, mappen en brieven en dat soort dingen naar de 
bank om de hoek Lippmann en Rosenthal. Die waren vlak om de hoek gevestigd 
daar aan de Amstel. 

IV Dat was een bank? 
JM Dat was een bank.  
IV Wat bracht u daar naar toe?  
JM Daar bracht brieven, mappen naar toe. Ja. Ik heb dus ook destijds onmiddellijk 

mijn vader ervan in kennis gesteld en die zei: Dan werd dat niet helemaal in 
details uitgesproken maar  “Je moet wel er zo snel mogelijk weg.” Maar dat 
mocht niet, en dat kon niet. Want toen bestond als je ergens in dienst was, dan 
mocht je niet maar zo ontslagen worden, daar moest een hele procedure voor in 
gang gezet worden. Die heeft mijn vader toen gedaan. Dus in 1943, 

 
00:31:01 
[image:01:29:45.15] 
JM Ja in september 1943 kreeg ik eindelijk die ontslagvergunning. Maar het boot me 

niet veel soelaas, want zij hadden natuurlijk onmiddellijk weer doorgegeven weer 
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aan die verschillende instanties die daarvoor bestonden. Dus ik was misschien een 
paar weken weg en toen kreeg ik een oproep om naar Duitsland te gaan. Ik had 
trouwens voor die tijd al in maart 43 een oproep gekregen dat als je 18 jaar was, 
dat was ontstaan uit de opbouwdienst,  

 
(Break, geluid valt weg) 
(Beeld op zwart) 
 
00:32:00 
[image:01:30:35.24] 
(Tape hervat.) 
 
IV U werkte bij de Valvoline Oliemaatschappij.  
JM Was ik in dienst  maar ik moest ook werken voor dat ondergeschoven kindje van 

(...?).  
IV Wie had de leiding? 
JM Daar had mevrouw Diepeveen de leiding. Die bemoeide zich helemaal niet met 

die oliemaatschappij. Dat heb ik later geïnformeerd hoe het nou zat met dat mens. 
Maar dat bleek dus een echtgenote te zijn van een van de directeuren die zat in 
Amerika van de Valvoline Oil Compagny. Maar het was een broeinest van 
fascisten, want die twee jongens waar ik het eerder over had die inventariseerde 
en die achter die huizen aangingen die door de Joden (Duitsers?) waren ontruimd, 
moesten ontruimd worden door de Duitsers, die gingen dat allemaal uitzetten en 
op papier zetten, en daar werden mappen. Wat daar verder mee gebeurde, dat 
weet ik natuurlijk niet. Maar dat werd doorgegeven want daar zaten de 
oorspronkelijke hoofdafdeling die zat ergens in Den Haag,  

 
00:33:04 
[image:01:31:37.09] 
JM van die Grund. Verwalt.,  dat het ik wel gezien later bij de , een paar jaar geleden 

heb ik dat gezien bij het NIOD.  
IV Die vrouw was die daar veel?  
JM Die vrouw was er heel veel.  
IV Wat deed die daar?  
JM Nou die was hoofd en die besprak met de makelaars wat er gebeuren moest met 

die huizen.  
IV Makelaars? 
JM Ja er waren er twee, die kwamen veel over de vloer. Ja.  
IV En daar besprak ze dingen mee? 
JM Daar besprak ze dingen mee, waarvan ik geen weet heb natuurlijk. Maar dat heb 

ik al gezegd, natuulijk had ik mijn vader ingelicht en die zei: “Jan daar moet je zo 
snel mogelijk weg, want daar moet je niet bij betrokken zijn.” In 43 heb ik al 
verteld, daar was een mevrouw Heineman(...?),  

 
00:34:01 
[image:01:32:32.04] 

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. 



12 
 

JM dat was een Hollandse die woonde dus hier, naast de Grune polizei, dat zat hier 
bij Knijn, en daar vlak naast woonde, want ik ben een of twee keer bij haar thuis 
geweest en die heb ik ook na de oorlog nog wel ontmoet. Dat was een secretaresse 
van de Oilcompany, maar ook van die Grundst. Daar deed ze ook werk voor, dat 
weet ik pertinent zeker. Haar man was Reichduitser en die zat bij de NSKK en op 
zeker moment vertelde hij ons, toen hij met verlof was ofzo aan die mevrouw en 
er waren nog twee dames bij een van de boekhouding en ik. Dus waarschijnlijk 
vertrouwde ze me toen al, wisten ze al dat ik niet bij die  die clan van NSB-ers of 
Duitsers hoorde, want in mijn bijzijn vertelde hij toen  

 
00:35:02 
[image:01:33:31.03] 
JM dat ze in Litouwen dat ze mensen, Joodse mensen moesten ontruimen en weg 

moesten brengen en dat die gemitrailleerd werden.  
IV Wanneer was dat? 
JM Dat was in 1943. Ja.  
IV Hoe wist hij dat?  
JM Dat wist hij,  
IV Wie is hij? 
JM De man, chauffeur was hij, NSKK het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps of 

zoiets. Die had dat beleeft,zelf.  
IV Was dat de eerste keer dat u dat hoorde?  
JM Dat was de eerste keer dat ik dat verschrikkelijk hoorde en dat heb ik spoorslags 

aan mijn vader doorgegeven en die heeft tot een paar jaar na de oorlog contact 
gehouden met die mevrouw Heideman(...?). Want haar man was weer weg, die is 
later teruggekomen.  

 
00:36:01 
[image:01:34:27.06] 
JM En die heeft hier nog een paar jaar gewoond. En ik dacht dat hij eind 46 of begin 

47 naar Duitsland gegaan, naar Oost-Duitsland. Toen heb ik ze nog opgezocht en 
afscheid genomen enzovoort.  

IV Ze vertrokken naar Oost-Duitsland? 
JM Ja.  
IV Na de oorlog? 
JM Na de oorlog.  
IV Wat zei uw vader daarover?  
JM Mijn vader zei niet wat ik doen of laten moest. Hij nam dat voor kennisgeving 

aan. Hij zei wel onmiddellijk: “Waar woont mevrouw Heineman(...?) en daar ga 
ik heen.” En die heeft de hele oorlog contact gehouden, want die was 
waarschijnlijk ook op de een of andere manier bij het verzet betrokken, die 
mevrouw Heineman(...?). Maar daar weet ik niks van, want dat zei ik bij aanvang 
al, die oude van mij die zweeg als het graf over zulk soort dingen. Hij zei wel:  ‘Je 
moet een beetje dit of dat doen voor zover dat kon. 

 
00:37:01 
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[image:01:35:25.04] 
JM Maar over wat de beweegredenen waren, wat de achterzat werd niet over 

gesproken. Hij was bij van alles betrokken, want hij had dat timmerbedrijf al. 
Want na de oorlog, hij had drie van die pakhuizen naast elkaar en achter een van 
die pakhuizen aan de achterzijde was het dichtgemetseld en daar bleek een open 
vrachtwagen te staan en een DKW auto. Maar dat was, daar wist ik niks van. In 
een van die verdiepingen, dat wist ik dus wel, daar was heel gecamoufleerd een 
radio ontvangen. Daar heb ik ook nog wel eens geluisterd als ik daar aan het werk 
was of bezig was. En daar kon je dan radio Oranje op ontvangen.  

IV Als u de brieven wegbracht, ging u de hoek om en daar was een bank zei u.  
 
00:38:00 
[image:01:36:21.24] 
JM Daar was Lippman en Rosenthal een bank en daar hadden ze nauwe connecties 

mee.  
IV En wat bracht u dan, brieven zei u? 
JM Mappen brieven. Ik heb daar dat heb ik nooit gedaan daar ingekeken of iets.  
IV Was het een grote bank?  
JM Nee, niet zo'n grote bank nee. Ik dacht trouwens dat het nog een bank is, maar dat 

weet ik niet zeker. Het is vlak om de hoek is het niet de Lineus[straat]. Je hebt 
hier het Amstelhotel, en dan kom je van het Frederiksplein en daar, het is een 
stukje voorbij het Amstelhotel aan de linkerzijde was die bank gevestigd. Maar 
daar heb ik verder nooit mee van doen gehad.  

IV Groeide het archief daar of bleef het hetzelfde? 
 
00:39:01 
[image:01:37:20.17] 
JM Ja, het archief werd steeds uitgebreider. Toen ik er kwam in 42 waren er al 

behoorlijk wat stellingen met mappen en ik ben er geweest tot september 43 dacht 
ik. Nee, december 43.  

IV Dus hoelang heeft u daar gewerkt?  
JM Van (denkt) mei 42 tot sept 43. Zodra ik dus die toestemming kreeg om ontslag te 

nemen, die vergunning, die heb ik hier trouwens nog liggen. (Staat op van zijn 
plek, loopt uit beeld)  

 
00:40:00 
[image:01:38:17.01] 
JM Toen twee weken later kreeg ik een oproep om naar Duitsland te gaan (bladert 

door papieren heen). 
IV We zullen het straks even apart doen. 
JM Nah ja (slaat map dicht). 
IV Zag u ook werkelijk Joodse Amsterdammers verdwijnen? 
JM Ja. Nou ja, zag, weinig. Ik vertelde u dat er ongeveer tien gezinnen woonden in 

dat Floradorp daar is er zeggen en schrijven één man van teruggekomen. Die 
hebben we na de oorlog gesproken toen zat ik in de AJC daar heeft die man zijn 
ervaringen verteld.  
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00:41:01 
[image:01:39:15.15] 
JM Ik kan me nog herinneren dat we die man eigenlijk een beetje met wantrouwen 

benaderden. Ik zeker omdat ik dacht: hoe kan het dat die man dat overleefd heeft, 
na die dingen die ik gehoord had bijvoorbeeld van die NSKK man. En ook van 
alles wat er gebeurd was. Je verweet het jezelf ook dat je dat gevoel had van: 
“Hoe kan het dat die man dit overleefd heeft.” Maar goed. Maar van het 
wegvoeren. Ik had toen een pas, want een deel van de Jodenbuurt, die mocht je 
niet meer in. Maar omdat ik bij die Grundstuck werkte had ik een pas dan mocht 
ik overal in. En toen heb ik meegemaakt in de jaren 42 dat die Duitsers rondreden, 
ik weet niet meer exact wat de datum was, maar meerdere malen,  

 
00:42:03 
[image:01:40:15.09] 
JM dat die Duitsers rondreden en dat er met een geluidsinstallatie omgeroepen werd 

dat ze zich moesten melden. En dan zag je voornamelijk vrouwen, want die 
mannen waren al tewerk gesteld in werkkampen of al eerder weggevoerd zich op 
straat begaven en dan moesten ze naar een bepaald punt om zich te melden. Dat 
was een hartverscheurend gezicht (neemt slok water).  

IV Waarom? 
JM Waarom? Omdat je het gevoel had, je wist het niet, maar dat het niet goed zat. 

Ook omdat ik meegemaakt heb, daar vlakbij op de Onbekende Gracht, je had daar 
een brandweerkazerne en daar verderop zat het Joodse Invaliden en dat heb ik 
zien ontruimen,  

 
00:43:03 
[image:01:41:13.01] 
JM althans op een van die dagen dat het gebeurde. Voornamelijk daar voor de ingang 

en op die brug. Dat was een andere situatie. Dat is een hele brede boulevard 
geworden, maar toen was de Jodenbreestraat een nauw straatje. Maar die brug 
was afgezet door de Grüne Polizei en dan werden die mensen afgevoerd met bed 
en al in de vrachtwagens geschoven van de Grüne Polizei, dat ware van die open 
vrachtwagens, van die overvalwagens. En dat gebeurde dan en die moffen 
schreeuwden. En dat waren vooral oude mensen en zieke mensen en die werden 
afgevoerd. Dan moest je natuurlijk wel helemaal van God verlaten zijn als, ik 
weet me nog wel te herinneren dat ik toen dacht : “Deze mensen gaan niet 
werken, die worden vermoord”. (huilt)  

IV Dacht u? 
JM Ja. Dat weet ik nog.  
 
00:44:00 
[image:01:42:07.18] 
JM Maar er gebeurde niks. 
IV Van waar zag u dat gebeuren? 
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JM Dat zag ik gebeuren, als je dus, hier was het kantoor, daarnaast was Care en dan 
liep een straatje (maakt handgebaren) en dat liep door naar de Jodenbreestraat en 
hier ergens, pak weg op de helft was de brandweerkazerne, verder dan die brug en 
de ingang, je kon niet meer linksaf of rechtsaf, daar stonden moffen met geweren 
op wacht. Daar kon je vlakbij komen.  

IV Dus hoever stond u toen? 
JM Hoever ik er naast stond? Maximaal tien, vijftien meter. Ze werden eerste naar 

omlaag gehaald en gesorteerd als het ware en dan met bed en al die wagens 
ingeschoven. 

IV Gesorteerd? 
 
00:45:00 
[image:01:43:04.21] 
JM Ja, gesorteerd ze werden zo op rij neer gezet want die auto’s die moesten 

natuurlijk wisselen en zo want het waren er niet tien ofzo, maar tientallen die 
afgevoerd moesten worden.  

IV Tientallen? 
JM Tientallen, maar ja, daar bleef je niet de godganse dag. Waarschijnlijk moest ik 

iets doen ergens naar de stad of naar de post. Dat weet ik niet meer. (fluitend 
geluid) 

(Onderbreking) 
IV We waren gebleven bij de ontruiming van de Joodse Invalide, u kwam daar langs 

en u stond op een afstand van 10 meter,  
JM Ja zo ongeveer 
IV Mensen werden op rijen gezet, hoeveel waren er? 
JM Nou, er stonden misschien op zo’n ruimte bij die brug,  
 
00:46:02 
[image:01:44:04.15] 
JM maximaal twintig bedden konden daar staan en dan kwam er weer zo’n 

vrachtwagen van de Grune polizei en dan werden ze ook door de helpers van het 
ziekenhuis in die wagens geschoven. Nou in zo’n vrachtwagen, hoeveel zullen er 
in kunnen, drie vier bedden. Want ze werden met bed en al naar binnen 
geschoven. Want ze werden zogenaamd vervoerd, naar wat wij later geïnformeerd 
hebben, naar een ander ziekenhuis. Maar ze gingen rechtstreeks meestal dat weten 
we nu uit de boeken, gingen rechtstreeks naar Westerbork. 

IV Waren er nog meer mensen bij? 
JM Er waren meerdere Amsterdammers bij maar niet veel. Ik denk dat al eerder, dat 

weet ik niet, dat ze al eerder op een grotere afstand al tegengehouden werden, 
want er kon niets door verder,  

 
00:47:01 
[image:01:45:01.01] 
JM niet dat er toen veel verkeer was maar er kon niemand voorbij. 
IV Waren er veel geüniformeerden bij?  
JM Er was een hoop Grüne Polizei bij.  
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IV Alleen Duits geüniformeerden? 
JM Ja alleen Duits, geen, voor zover ik me dat herinner was er geen Hollanders bij of 

Hollandse politie ofzo, was het alleen Grüne Polizei. 
IV Herinnert u zich iets van opmerkingen geluid, werd er iets gezegd wat u zich 

herinnert?  
JM Nee, nee die mensen, dat heb ik al gezegd dat waren vooral oudere mensen en 

daar huilden er verschillende van. Begrijpelijk in zo'n situatie. Maar behalve de 
kreten die die Moffen zo nu en dan uitsloegen., dat het sneller moest en dat ze 
opschieten moesten.  

 
00:48:02 
[image:01:46:00:01] 
JM Er werd eigenlijk door de mensen die weggehaald werden, dat heb ik geschreven 

in een ijzige stilte plaats. 
IV Was er in de mensen die om u heen stonden, iemand die iets zei? 
JM Ook niet, niemand, ikzelf ook niet. Je kon ook niets zeggen, stel dat daar iets zei 

of schreeuwde of iets zou doen. Ik denk dat ze hadden gezegd: ‘Stap ook maar 
in.’ Dat weet ik uiteraard niet. Je werd zo door dat gebeurde, je verstarde, je stond 
er naar te kijken en je was radeloos.  

IV Dus stilte en huilden dat is het enige wat u zich herinnert? 
JM Ja. 
IV Aan geluid.  
JM Ja,  
 
00:49:00 
[image:01:46:55:12] 
JM je kon denk ik ook niks, wat kon je. Er was in diezelfde periode in die mei, of in 

1942 dat ze met die eerste grote ontruimingen begonnen, niet alleen van de Joodse 
invaliden, maar mensen werden opgeroepen, hadden waarschijnlijk al bericht 
gekregen dat ze zich klaar moesten maken. Maar de mannen waren voor die tijd al 
opgeroepen om in een kamp te werken of al weggevoerd. Zag je dus voornamelijk 
vrouwen met hun kinderen tot kleine kinderen toe. Die zagen we dus langs op de 
Amstel langslopen, want dat kantoor was aan de andere kant van de Amstel, waar 
ik werkte. Ik heb dus die officiers langs zien komen in van die personenwagens 
met een geluidsinstallatie, die riepen de mensen op dat ze zich op straat moesten 
begeven en dan werden ze waarschijnlijk gedirigeerd naar verzamelplaatsen. 

 
00:50:02 
[image:01:47:55:04] 
IV Herinnert u zich iets van publiek aan u kant in het kantoor waar u was, dat iemand 

iets zei of daarover sprak of?  
JM Die enkele, behalve de fascisten dus, dan zeiden we ja, dat het afschuwelijk was 

en ‘heb je dat gezien’. Maar je bleef niet de hele tijd staan. Het was geen kijkspel.  
IV Wat was het algemene? 
JM Hoe mensen reageerden? Mensen sprakeloos en waren ook verslagen. 
IV Was er idee over waar die mensen naar toe gingen? 
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JM Op dat moment? 
IV Op dat moment. 
JM Nee, wij vermoeden dat ze, wat ook gezegd werd later, dat ze naar een ander 

hospitaal gebracht werden.  
 
00:51:01 
[image:01:48:51:10] 
JM Zo is het met die mensen ook gegaan er werd niet verteld dat die mensen naar 

Westerbork gebracht werden. En ons werd ook niets verteld.  
IV Kende u de term Westerbork toen al? 
JM Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel, dat ik dat al gehoord had.  
IV Was het duidelijk wat het was of waar? 
JM Nee, toen niet  
IV Maar er was een naam bij u bekend?  
JM Ja maar zo moet je dat niet zien, ze kwamen ons niet vertellen die Duitsers 

kwamen niet vertellen dat ze naar Westerbork gingen, dat hoorde je bij geruchten. 
En vandaar dat die afzetting er ook plaatsvond, en ik neem aan die eerdere 
afzetting ook.  

 
00:52:00 
[image:01:49:48:07] 
JM Van voor in de Jodenbreestraat, dat alles stil gelegd werd. Wat ik er van weet ik 

moest de stad in en toen ik terug kwam waren ze nog bezig, want dat ging niet zo 
vlot.  

IV Dus u bent op de heen en op de terugweg langs geweest 
JM Ja ik moest eigenlijk als je dat straatje in kwam om naar kantoor te gaan, dan ging 

je nooit aan de kant van het Amstel naar binnen, maar altijd achterom via het 
magazijn. En dan zag ik ze nog bezig zijn.  

IV Mensen in bedden?  
JM Ja. Zieke en ouderen mensen.  
IV Lopende mensen? 
JM Ik weet niet. Het was zo een afgrijselijk beeld, ik denk dat ook anderen 

Amsterdammers of mensen die  
 
00:53:01 
[image:01:50:46:18] 
JM dat zagen die waren verpletterd dat je dat zag. Omdat iedereen wel voelde wat ik 

net zei, dat het niet Koosjer was, dat dat niet goed was dat die mensen niet naar 
een werkkamp konden gaan, dus dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren. 
Dat het niet goed was, maar wat kon je niet weten, dat kon je alleen maar 
vermoeden.  

IV Gesproken daarover werd er niet? 
JM Nee, niet. Ja op kantoor met dat kleine kringetje daar zal er ongetwijfeld over 

gesproken zijn. 
IV Maar letterlijke gesprekken erover herinnert u zich niet? 
JM Nee, nee.  
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IV Als je door de, langs de Nieuwmarkt fietste, was daar iets bijzonders te zien?  
JM Nee daar was niet iets bijzonders te zien. Ja, op een bepaald moment was er een 

hek met prikkeldraad en toestanden  
 
00:54:01 
[image:01:51:44:20] 
JM en daar achter was de eigenlijke kern van de Joodse buurt die was afgesloten. Ik 

weet niet hoelang dat er stond. Want later toen was dat hek al weg.  
IV Er was dus een hek?  
JM Ja een hek rondom de kern van de Nieuwe Markt. . 
IV Weet nu nog wanneer dat hek er kwam?  
JM Nee,  
IV Maar er stond op een gegeven moment een hek, hoe zag het hek eruit?  
JM Met palen en prikkeldraad en een soort gaas. Het was echt afgezet zo.  
IV Stond er iets bij, stond er iemand bij?  
JM Nederlandse politie bij de ingangen, er waren maar enkele ingangen. Je kon niet 

zomaar er in of er uit.  
IV Betekent het dat je er niet in of uit kon of kon iedereen gewoon doorfietsen.  
 
00:55:02 
[image:01:52:43:06] 
JM Nee, dat kon niet. Je kon niet zomaar. Bij bepaalde hekken Nederlandse 

politiebeambten die controleerde of je naar binnen mocht. In die kern ben ik 
ondanks dat ik een pas had nooit geweest, maar daar had ik ook niks te zoeken. 

IV U woonde al die tijd bij u ouders?  
JM Toen woonde ik nog in de van Spilbergenstraat ja. 
IV Hoe verging het Joodse vrienden? 
JM Die vriend waar ik eerder over vertelde met dat bekogelen van die NSB'ers. Daar 

ging ik altijd eens in de veertien dagen ging ik naar de Pirolastraat of meestal 
kwam hij bij mij thuis.  

 
00:56:01 
[image:01:53:39.13] 
JM Want dat was een jongen, daar heb ik de pubertijd mee doorgemaakt, eerste 

sigaretje gerookt, samen naar meisje gekeken, je weet het wel als je 15-16 jaar 
bent. Hij was trouwens een jaar ouder dan ik. Op een bepaald moment vertelde hij 
me dat hij een oproep had gekregen voor Hooghalen, dat is een werkkamp (laat 
papier zien). Toen heb ik dat thuis verteld, mijn vader verteld en die heeft toen 
gezegd: “Jan, (huilt) ga met hem praten, zeg tegen hem dat hij niet gaan moet, 
want hij komt niet terug. Probeer hem te overtuigen de volgende keer dat je hem 
spreekt maak je een afspraak met hem dat hij zich niet meldt.” Vanzelfsprekend 
zal ik gevraagd hebben: Wat dan?  

 
00:57:02 
[image:01:54:37:20] 
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JM Toen zei mijn vader: “Hij komt eerste gewoon bij ons in de Van Spilbergenstraat 
en dan zorg ik wel dat hij weg komt. Maar Jan druk hem op zijn hart hij moet er 
honderd procent achter staan, want als hij dat niet doet is het tot mislukken 
gedoemd.” Moet ik er bij zeggen dat die jongen er vrij Joods, als je dat zo zeggen 
kunt, Joods uiterlijk had. Iedereen zou zeggen dit is een Marokkaan of Jood of 
wat he. Goed. Ik heb met Loet een afspraak gemaakt hij is bij mij langsgekomen, 
’s morgens in de Van Spilbergenstraat. Ik heb op hem ingepraat, exact wat ik, en 
hoe ik gesproken heb, dat weet ik niet meer. Maar ik heb wel gezegd wat mijn 
vader zei: “Loetje je moet het niet doen want het is vreselijk gevaarlijk wat je 
doet. Mijn vader zegt dat je niet terugkomt als je je meldt. We zijn heel ver 
gelopen, tot Haarlem aan toe en bij Schiphol. Een hele dag hebben we gelopen.  

 
00:58:00 
[image:01:55:34:07] 
JM Hij had niet eens een fiets, hij mocht niet meer fietsen, want dat was het ook met 

de Joden, zo langzaam aan werden ze gedeformeerd als het waren. Dan dit, dan 
dat, en iedereen dacht, ook wij: “Als dit het is, dan valt het wel mee.” Dan 
mochten ze niet in het park komen en dan niet in de tram komen, nou ja. Maar de 
laatste woorden, dat weet ik nog, dat staat in mijn geheugen pen. Dat hij zei: “Jan, 
ik kan dat wel doen, maar wat moet ik doen met mijn vader en mijn moeder en 
mijn broertje?” Hij had een jonger broertje van een jaar of acht geloof ik. Hij zei: 
“Als ik niet op kom dagen, wanneer dat weet ik niet misschien een paar weken 
later, hij zegt dan pakken ze die.” En dat is het laatste dat gebeurd is. En toen 
hebben we nog geschreven (pakt kaart).  

 
00:59:00 
[image:01:56:31:18] 
IV Hij heeft geschreven? 
JM Ja, hij heeft een kaart gestuurd van waar hij was. Hier moest hij zich melden. Daar 

moest hij werken. (Postkaart in beeld)  
IV Schreef hij daar wat op?  
JM Hij heeft alleen gezet, afzender Loetje meer niet een adres. En ik heb geschreven 

een paar keer en hij heeft een keer een kaart teruggestuurd, en dat is de laatste die 
ik van hem heb, daarna heb ik nog een aantal keer geschreven maar nooit meer 
iets gehoord.  

IV Leest u de kaart een voor als u wilt. 
JM Ik moet even mijn bril pakken (staat op).  

(Leest voor) “Beste Jan, (emotioneel)  
 
01:00:01 
[image:01:57:30:04] 
JM Je bericht heb ik ontvangen. Ik zit hier op het ogenblik al weer twee weken in het 

kamp. Wij denken, wij doen hier werk dat ook in de werk.. gedaan wordt, dat wil 
zeggen scheppen en kruien. In het begin was het wat ... wel wat zwaar.” 

JM Want het was natuurlijk een jongen die geen zwaar werk gewend was. 
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“Maar we zijn nu al aardig aan gewend. Na het werk vermaken wij ons in de 
kantine met kaarten of dammen. We zien er nu allen fris uit van het werken op de 
hei.  

 
01:01:00 
[image:01:58:26:14] 
JM Van werken hoeft men nog niet dood te gaan. Alleen de vraag wanneer wij met 

verlof mogen gaan. Dat is 10 mei 1942. Dat kan nog wel even duren, denk ik 
(huilt). Nu Jan geef verder maar de hartelijke groeten aan je vader, moeder en je 
broers en zussen en van mij ook de hartelijke groeten. Loetje, Rijkswerkkamp, 
Molengoot gemeente Hardenberg. 
Geschreven 10 mei 1942 

IV Laat hem nog eens zien die kaart. Kunt u hem even ophouden? 
JM Deze kaart? 
 
01:02:00 
[image:01:59:24.07] 
(Kaart in beeld) 
 
IV Mag ik de andere kant even zien?  
 
(Achterkant kaart in beeld)    
 
IV Hoe oud was Loetje toen hij de kaart schreef? 
JM 18. 19! Ja ik was 18. Nee 18. Ja. 
 
JM Dit heb ik van het Rode Kruis gekregen, (leest papier voor) is van veel later, van 

juli 1983.  
 
01:03:00 
[image:02:00:21:23] 
JM Want ik schoof het altijd voor me uit om te schrijven. Ik dacht dat (huilt). [Leest 

brief voor van Rode Kruis]. De door u beschreven persoon hoogst 
waarschijnlijk identiek is aan (...) dzz (...?) bekende Ludwig Tailleur geboren 11 
november 23 te Amsterdam, tijdens bezetting (...) 51. Uitgaande van het feit dat 
de identificatie positief is, moeten wij u helaas mededelen dat Dhr op 28 feb 1943 
in Auschwitz overleden. Het een en ander werd in de Staatscourant van 10 
augustus 1950 gepubliceerd. Van de andere drie leden van dit gezin is bekend dat 
zij naar kamp Sobibor werden gedeporteerd waar zij op op 4 juli 1943 zijn 
overleden. (Pakt zakdoek) 

 
01:04:01 
[image:02:01:20:09] 
JM Dat was Loetje. (Snuit neus, neemt een slok water) 
JM Maar ik denk dat hij gelijk had. Want ik denk, het is verschrikkelijk moeilijk om 

je in zo’n situatie te verplaatsen. Maar als ik tegenover hem gestaan had, had ik 
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waarschijnlijk ook voor mijn broertje en mijn ouders gekozen, op dat moment. 
Maar mijn vader had gelijk, achteraf. Hij had gelijk.  

IV U kwam door de Nieuwmarkt buurt, fietste u langs die wijk of fietste u er ook wel 
eens doorheen?  

 
01:05:02 
[image:02:02:18.23] 
JM Toen in die periode nee nooit doorheen. Toen het afgesspert was, toen nooit. 

Later wel, toen ik voor mijn vader werkte. We spreken nu nog over de periode dat 
ik kort erna of in het begin dat ik bij de firma ging werken. Dat is dus ook in 42. 
Later kon je weer over de Zeedijk. Heel veel later maar dat is dus in 1945 geweest 
in januari of februari. Exact weet ik het niet meer. Toen was ik bij mijn vader 
geweest want ik maakte in de oorlog, in de periode dat ik ondergedoken was 
maakte ik groene zeep van lijnolie, dat haalde ik bij mijn vader en een chemische 
stof die haalde ik bij vriend die bij de Nieuwe Markt bij een Oliefirma werkte. En 
daar maakte ik groene zeep van. En toen ik daar in januari of februari daar was 
toen ik die flessen was wezen halen.  

 
01:06:03 
[image:02:03:17.12] 
JM Toen heb ik die jongen dood zien schieten vlak naast me.  
IV U reed door de? 
JM Vanaf de Jodenbreestraat reed ik langs de Nieuwmarkt, daar liepen we langs, mijn 

broer en ik. En op een bepaald moment. 
IV Welk jaar is het dan?  
JM Dat is 45 al. Maar toen, mocht je niet met meer dan vijf personen bij elkaar staan. 

Wij kwamen dus aanlopen en toen fietsten daar vijf Grune Polizisten (...?) voorbij, 
die stopten dat was heel, hier heb je Rechtboomsloot (...?)  

 
01:07:02 
[image:02:04:14.11] 
JM en hier de Nieuwmarkt en die fietsten door de Geldersekade op. Op die brug. 
IV We gaan even stoppen, want we hebben nog maar een minuut en ik vind het te 

belangrijk om door midden te breken. We gaan een bandje wisselen en dan 
verteld u het.  

 
01:07:24 
[image:02:04:34.22] 
 
File 2 
 
00:00:00 
 
00:00:51 
[image:03:00:30.22] 
IV U bent lopend of op de fiets?  
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JM Lopend.  
IV Gaat u de Nieuw markt op, welke datum is het ongeveer?  
JM Januari, de datum weet ik niet. Januari, februari, 45 al waar ik over spreek. En wij 

lopen dus mijn broer en ik richting Geldersekade dus nog over de Nieuwmarkt en 
dan krijg je onmiddellijk rechts de Rechtboomsloot met uiteraard een brug. 
Lopend vanuit de Rechtboomsloot vanuit de Geldersekade. Toen gold er een 
periode je mocht niet meer als vijf mensen bij elkaar staan en als dat wel het 
gebeurde, dan hadden die Duitsers het recht, ik geloof dat dat standgericht heette, 
om onmiddellijk te schieten. We lopen dus tot die hoek van de Rechtboomsloot ik 
dacht dat daar een café gevestigd was maar dat weet ik niet en er kwamen 
Duitsers aan en die stoppen op die brug, gooien hun fietsen neer, schouderde hun 
geweer.  

 
00:02:06 
[image:03:01:43.11] 
JM Mijn broer rende hard richting Jodenbreestraat, ik dacht nog een moment van 

verschrikkelijk. Juist mensen die wegrennen die schieten ze. Godzijdank is dat 
niet het geval. Naast mij, hier stonden een paar jongens naast mij, ik stond daar op 
dat hoekje (meneer staat op uit zijn stoel en illustreert de setting) rechts van me 
stond een jonge jongen van een jaar of zestien met een Joodse ster op. De 
Duitsers. 

IV Hoever stond die jongen? 
JM Die stond naast me. Die stond onmiddellijk naast me. Die Duitsers schouderen 

hun geweer en lossen alle vijf een schot. Vier in de richting van de Nieuwmarkt 
want daar stonden toen ook zwarthandelaren  

 
00:03:00 
[image:03:02:34.21] 
JM En een in onze richting, die jongen zijn. Wat ik vertel, ik kan het niet sneller 

vertellen dan het gebeurde. Die jongen, zijn gezicht, ik zie het nog voor me, 
(meneer staat wederom op) die ligt hier, naast me dus en zijn halve gezicht was 
weggeschoten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het mijn redding geweest is, 
want ze pikte die jongen met de Jodenster eruit. Die Duitsers staan weer op, 
gooien hun geweer weer om hun nek en fietsen weer verder. Wij hebben toen 
geholpen om die jongen. Ze hadden geen ambulance of zo, die hadden ze al niet 
meer. Waar ze het vandaan haalden dat weet ik niet, maar ze kwamen met zo’n, 
op zo’n hoogte ongeveer een (heuphoogte) draagbaar met wieltjes aanrennen. En 
daar hebben we die jongen op gelegd en die is afgevoerd.  

 
00:04:00 
[image:03:03:32.19] 
JM Ik had wel eens meer mensen doodgeschoten zien worden. Ik heb net verteld van 

dat verhaal van het Vliegenbos (niet op tape) maar dit was zo. Dat. Zo 
verschrikkelijk want het waren jongens, jonge kerels die Duitsers, die Grüne 
polizei. En zo ver gingen ze dus, dat ze daar op richtten. En dat is met geen pen te 
beschrijven. En dan zeg je: ‘Heb je mensen zien wegvoeren?’ Ik herinner me nog 
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een keer, dat was een oud vrouwtje, die woonde nog in Tuindorp Oostzaan, ook 
dat dat heb ik toen nooit vastgelegd op welke tijd en welke datum, maar ik zie dat 
mensje nog staan op de pond. Er was toen een pond van vroeger heen en weer van 
Amsterdam Noord naar achter Centraal Station.  

 
00:05:03 
[image:03:04:32.24] 
JM En dat was toen begeleid door een van de Schalkhaar politie. En dat mens heeft 

naar mij gedag gezegd. Die waren misschien al tachtig jaar. Want vanaf 44 was ik 
daar in Tuindorp ondergedoken weliswaar met een vals paspoort en een 
persoonsbewijs omdat we dat op de een of andere manier versierd hadden. Die 
kende ik dus en je stond dan stond daar machteloos met talloze mensen eigenlijk 
met van ontzetting gezichten te kijken naar dat mens en die werd afgevoerd.  

IV U stond op de pond zei u? 
JM Op de pond begeleid door een van de Schalkhaar politie. Die was dus, dat hoorde 

ik dus toen ik ’s avonds thuiskwam,  
 
00:06:03 
[image:03:05:30.12] 
JM dat ze weggehaald was door die zelfde kerel, verraden of wat dan ook, dat weet ik 

allemaal niet.  
IV Was ze Joods? 
JM Jood.  
IV Hoe wist u dat? 
JM Dat wisten wij. Dat was algemeen bekend. Dat mens zat nog steeds daar. Iedereen 

dacht waarschijnlijk die ontspringt de dans en dat moet aan het eind, kort voor het 
einde van de oorlog geweest zijn.  

IV Kende u die vrouw? 
JM Ik kende haar niet persoonlijk, maar wel van zien, ook voor die tijd, want mijn zus 

woonde daar al jaren.  
IV Had ze een Jodenster op? 
JM Nee, geen Jodenster op. Nee, want dat heb ik ook op de tram gezien, want ik had 

een abonnement voor door de hele stad. En een van die malen dat ik van, dan 
stapte ik daar op vlak bij het Amstelhotel, daar was een tramhalte. 

 
00:07:04 
[image:03:06:29.17] 
JM En een keer heb ik daar gezien, daar stond een SD'er wel in de die tram op het 

balkon en bij het Weterringscircuit zei hij heel met een smile, met een glimlach 
op zijn gezicht tegen een dame de daar stond “”Bitte volgen Sie mich.” En dat 
mens was verpletterd en die ging mee. En iedereen begreep wel. Maar dat heb ik 
nog een keer meegemaakt. Dit was een SD'er maar ik heb het ook een keer 
meegemaakt dat er in burger mensen waren.  Die had geen ster op, maar het was 
duidelijk een Joodse.  

IV Hoe bedoelt u? 
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JM Nou ja, het uiterlijk, we namen dat ook aan. Maar we konden geen hand uitsteken. 
Dat is ook zo verschrikkelijk dat je vaak denkt van ‘waarom zijn er niet veel meer 
gered’, maar het spel werd zo geraffineerd gespeeld.  

 
00:08:02 
[image:03:07:24.10] 
JM Want als je daar stond en je zag daar zo iemand uit de tram plukken. Want Joden 

mochten al niet meer uit de tram rijden toen, dat was een van de maatregelen die 
ze genomen hadden. En dat heb ik dus twee keer meegemaakt.  

IV Twee keer? 
JM Twee keer.  
IV De eerste keer was een SD'er? 
JM Een SD'er en de tweede keer was het, waren het twee in burger en die vroegen 

persoonsbewijs aan die mevrouw, 
IV In het Duits of in het Nederlands? 
JM In het Nederlands, dat waren duidelijk ook Hollanders. Waar ze dan en dan stapte 

ze uit op het Weteringscircuit, waar ze dan heen gingen, dat weet ik niet. Naar hoe 
heet dat plein dat was toch een gevangenis? 

IV Kunt u die tweede keer beschrijven hoe ging dat? 
JM Die tweede keer was op het balkon ook,  
IV Aan de voorkant van de tram of aan de achterkant?  
JM Nee achter en die lui die stonden er ook al.  
 
00:09:03 
[image:03:08:23.06] 
JM Maar plotseling, vlakbij het naderen van het Weteringscircuit vroegen ze het 

persoonsbewijs aan en toen werd ze uitgenodigd om mee te gaan. En dat moet 
ook geweest zijn dus in die periode, ik heb daar gewerkt tot september 1943 bij 
die. Het moet in die periode geweest zijn, het was in de herfst van 43.  

IV Die mevrouw was Joods? 
JM Weet niet, maar ik denk het. 
IV Tweede geval? 
JM Nee dat was de eerste die net. Die vroeg ook helemaal niks die zei alleen maar 

tegen die dame 'bitte volgen sie mich'. 
 
00:10:01 
[image:03:09:18.17] 
JM In 43, ik moet dit even nakijken ik weet dat allemaal niet meer, het gaat allemaal 

door elkaar heen (meneer bekijkt papieren). Ik was in, toen ik daar weg was bij 
die Firma, die fascisten bende. Toen kreeg ik kort daarna een oproep dat ik naar 
Duitsland moest. Maar voor die tijd op 6 maart werd ik achttien en kreeg ik een 
oproep voor de Nederlandse Arbeidersdienst. Ik weet niet of je weet wat dat is? 
En daar had ik vrijstelling gekregen. Een brief gekregen van die Valvoline Olie 
compagnie dat ik bij een oorlogsbelangrijk bedrijf werkte en ik kreeg uitstel, ik 
hoefde daar niet heen.  
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00:11:00 
[image:03:10:15.19] 
IV U kreeg een brief mee van Valvoline?  
JM Ja een verklaring en toen hoefde ik niet naar die Arbeidsdienst te gaan. Daar ben 

ik dus. Oja toen was het zo in maart kreeg ik die oproep ik moest in oktober of 
november opkomen. Toen heb ik met mijn vader overlegd, toen heb ik gezegd, 
laat mij voorlopig maar in die Arbeidsdienst gaan, anders moest ik meteen 
onderduiken. Zei mijn vader, dat is goed dan ben je een half jaar zoet en dan zien 
we wel weer verder. Daar ben ik dus heen gegaan in december of november, 
november kan dat zijn.  

 
00:12:01 
[image:03:11:14.07] 
JM Toen ben ik in het voorjaar in april ben ik ziek geworden toen had ik verlof 
IV In welk jaar?  
JM in 44. Toen had ik verlof, nee, toen ben ik tijdens het verlof ziek geworden 

difterie gekregen een paar weken was ik weer beter. En toen ben ik niet direct 
teruggegaan. Moest ik me weer melden in Lochem, daar was ik. maar toen ben ik 
niet onmiddellijk teruggegaan nog wat gerekt en ik heb boodschappen gedaan 
voor mijn vader, oa bij Bollen dat was een veilinggebouw op de ja bij 
Koningsplein. Dan moest ik geld brengen en soms levensmiddelen. En op een van 
die keren, ik had het uniform van arbeidsdienst aan, moest ik naar de Oude 
nieuwsstraat. 

 
00:13:05 
[image:03:12:15.18] 
JM Dat is achter NZ Voorburgwal, ik moest daar geld brengen weer en daar kwam ik 

bij Ivie Susan(...?), dat was een Joodse vrouw van een jaar of 35 die ik ooit al 
eerder gezien had in 39, die woonde toen op de Zwanenburgwal want toen moest 
ik mee met een timmerman die moest kasten bouwen en wat. En daar was ik een 
boodschap gedaan. En toen werd er gebeld. Ivie ging naar voren want ze woonde 
op de derde etage, het is een nu nog geloof ik een buurtje waar veel prostituees 
woonde, voor de ramen zat, waarschijnlijk dat ze daarom ook daar onder gebracht 
was.  

 
00:14:02 
[image:03:13:10.10] 
JM Niet dat ze, ze had niets met die hoerderij te maken, maar dat was, denk ik, in 

mijn vaders gezicht een veilig adres. Hij had wel gezegd dat ik haar zou treffen 
daar. Ze had waarschijnlijks iets voor me gemaakt te drinken ofzo. En ik was nog 
maar heel kort in huis en plotseling werd er gebeld, ze liep naar voren en ze riep 
meteen : ‘Jan, Jan, kom op, kom op.” En ik zit te kijken en boog ook in het 
uniform uit het raam en daar stonden drie of vier Grüne Polizei, waarvan er een 
naar boven riep: (...?)Aha, wohnen Sie daaroben, wohnen Sie aleine.” “Ja zei Ivie, 
Ich wohne alleine beim God und die gesterrene.” “Ah, zei hij toenL ‘das is in 
ordnung. Machen sie viel spass.' (...?)  

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. 



26 
 

 
00:15:00 
[image:03:14:06.07] 
JM En toen marcheerden ze af. Daarna heb ik onmiddellijk naar mijn vader gegaan op 

de Oudeschans, naar de fabriek, die me vandaar uit stuurde om verschillende 
boodschappen te doen. En dezelfde dag is ze daar weggehaald. Ik heb haar pas 
weer gezien na de oorlog en toen woonde ze in een straatje vlak bij de 
Heiligeweg. Zo heeft zij het dus overleefd. Die heeft al die jaren, dat was een van 
de protégés van mijn vader. Mijn vader sprak met geen woord! Hij zei alleen op 
een gegeven moment tegen me dat ik die boodschap moest gaan doen. Dat was 
dus blind (...?) geluk, hoe en wat en wie en waarom. Dat het uitgerekend die dag 
gebeurde, want ze was waarschijnlijk verraden. Dat is wel zeker dat er gezegd is: 
Daar zit iemand. 

IV Maar waarom gingen ze dan weer weg, dat begrijp ik niet.  
 
00:16:00 
[image:03:15:04.04] 
JM Nou het is in orde zei riep naar benedenL ‘Ja ich wohne hier alleine’, want ze 

vroegen of er nog meer mensen woonden. Het was in orde. Nee, maar ze zagen 
dat uniform van mij, want ik boog (gaat staan) me dus ook over dat raam en toen 
namen ze aan, “na, dat zit wel goed.” Dat was enorm toeval en gelukstreffer. 

IV Ik zit nog te denken aan die Joodse jongen die naast u werd doodgeschoten op de 
Nieuw Markt. 

JM Dat heb ik toen nooit geweten. Na de oorlog kwam er bij ons een timmerman Jan 
Baks, heette die en die had ik dat zo verteld dat voorval en toe zei die, maar die 
ken ik, al die tijd was hij ondergedoken geweest bij ons en uitgerekend in die 
periode is hij vermoord.  

 
00:17:03 
[image:03:16:03.24] 
JM En die jongen was zestien jaar toen, dat hoorde ik toen van dei Jan Baks. Die 

woonde op de Oude Schans. En vanaf de Geldersekade en de Nieuwmarkt. Dat 
joch was ergens in een van die huizen ondergedoken.  

IV Dat was 1945? 
JM Dat was in 1945 dat moet geweest zijn in januari, februari. Ik weet ik niet precies 

hoe en wat.  
IV En hij stond op straat met een Jodenster op?  
JM Ja.  
IV Was dat niet laat voor, was het nog mogelijk toen? 
JM Ik weet dus niet precies hoe en wat en hoe dat stond. Jan Baks waarvan ik het 

hoorde, wist dat waarschijnlijk ook niet, maar misschien van een gemengd 
huwelijk, ik weet het niet. 

 
00:18:03 
[image:03:17:02.05] 
IV Er waren in 1945 nog Joodse Amsterdammers die met een ster over straat liepen? 
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JM Ja, want ik heb daarna nog meegemaakt dat ik met de fiets aan kwam rijden de 
stad in van Amsterdam Noord uit. Toen kwam ik uit het Frederiksplein en toen ik 
het Frederiksplein op kwam zag ik al rechts in de hoek de Grüne Polizei die 
waren fietsen aan het verzamelen. En ik ben daarvoor had je toen had je nog zo'n 
arcade, vroeger was dat u weet dat misschien, daar was het paleis van de 
volksvlijt, rondom was een hele arcade, die ben ik ingestoven met die fiets. In die 
arcade waren allemaal kleine bedrijfjes gevestigd, maar het ging mij om die fiets, 
die moest ik redden.  

 
00:19:02 
[image:03:17:58.17] 
JM Ik stormde daar een winkeltje binnen een soort leerbewerking winkeltje. En daar 

zat ook een man met een Jodenster. Die man schrok zich lam, maar ik schrok ook, 
maar hij heeft me niet weggestuurd. We hebben nauwelijks een woord met elkaar 
gewisseld en op een gegeven moment ben ik eruit gegaan om te kijken of die 
Duitsers weg waren en die waren toen weg. Maar dan werd er ook niet gevraagd: 
hoe kan dat, dat vroeg je niet. Ik schrok wel vreselijk. 

IV Welke datum was dat ongeveer? 
JM Dat moet ook in januari, eerder februari 1945 geweest zijn. En in de onderduik 

periode, daar kan ik u ook nog wel een verhaal over vertellen.  
 
00:20:00 
[image:03:18:53.20] 
JM Wij woonden in de Castorstraat nummer 11. Dat was een doorgangshuis, daar 

kwam af en toe iemand en daar werd helemaal niet over gekikt, wie je was, waar 
je vandaan kwam of wie of wat.  

IV Die kwam in uw huis? 
JM Die kwamen tijdelijk even in huis, een dag, twee dagen. Maar omdat ik er zo jong 

uitzag. Want een keer werd het hele dorp omsingeld door de Grüne Polizei en 
toen ging ik heel vroeg om een uur of zeven of misschien nog vroeger ging ik 
weg. Dan ruilde ik die zeep met andere spullen, die dag met een zak tuinbonen. 
Maar dat terzijde. Ik ga dus het dorp uit. En toen stonden al die Polizei met een 
mitrailleur en er waren een twee drie ingangen in het dorp. Die hadden ze afgezet, 
en ik zei gewoon: ‘Goedemorgen, die Duitser zei ook goedemorgen maar ik 
mocht niet terug. 

 
00:21:00 
[image:03:19:51.24] 
JM Maar waarschijnlijk omdat ik er zo jong uit zag hebben ze me laten gaan. Want 

toen ik ’s avonds thuis kwam hadden ze er drie of vierhonderd mensen 
gearresteerd. Maar om terug te komen op dat verhaal nog van die jongen. Zij 
woonde in (...?) straat. En dan heb je vlak naast ons was een poortje in Tuindorp 
Oostzaan van die poortjes. En op een gegeven moment had ik geruild een paar 
konijnen voor wat zeep. Die hebben bij ons een dag gestaan. Toen we ze zouden 
we slachten, maar we wisten niet eens hoe dat moest. Maar toen waren die 
konijnen weg. Dus een nacht waren we in bezit van die konijnen en de dag erna. 
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En daarboven woonde een paar knapen van 18-19. Ik herinner me nog dat we 
vreselijk kwaad waren natuurlijk en "(vloekwoord)" die hadden het gepikt.  

 
00:22:04 
[image:03:20:52.23] 
JM Maar nou komt het waar het omgaat het waren jongens van een jaar of 18, 19. Ik 

had een tante wonen in Kabou (??) en een keer in de twee, drie weken ging ik 
daar boter halen. Zeep voor boter. Die vertelde mij op een gegeven moment dat de 
Duitsers, dat was een doodlopende weg, een knaap hadden gepakt en veel 
Duitsers waren er geweest die stond rechtovereind in het water, bevroren dood. 
En wij misten e, en jongen. Even terug naar (...?) en op een gegeven moment 
zagen we een van die twee jongens maar. En wat bleek, dat heb ik toen van mijn 
tante gehoord, die had een auto gepikt in Monnikendam of Edam 

 
00:22:58 
[image:03:21:45.03] 
JM Was gevlucht en was die, dat wist hij niet, die doodlopende straat ingereden. En 

wat bleek na de oorlog, die hadden een heel gezin verborgen en daar hadden wij 
op staan schelden. Dat gezin die woonde met die twee zoons die hadden een gezin 
van vader, moeder en twee kinderen. Die hebben daar de hele oorlog. Toen waren 
we blij dat de konijnen weg waren.  

IV De konijnen. 
JM Ja. Dan zie je hoe wreed het kan zijn en hoe je de verkeerde dingen van mensen 

kan denken. Die volkomen tegenstelling, wij denken dat is schorem. Dat hoorden 
we pas na de bevrijding. Dat dat gezin gered was. Dat gezin had al die jaren daar 
op de zolderverdieping gezeten. 

 
00:24:03 
[image:03:22:47.07] 
IV Wat moeten we doen als het weer eens misgaat? 
JM Nou, ik denk dat je nooit moet wachten tot het misgaat. Ik denk dat je voor die 

tijd al in het verweer moet gaan, zoals wij op onze kinderlijke wijze die stenen 
gooide (huilt). Ik ben bang dat het nu al vreselijk mis gaat. Ja.  

IV We gaan even inventariseren of we dat veel hebben. 
 
00:24:56 
[image:03:23:38.08] 
 
Foto’s  

Dit is Levi Levi en Aaron Levi. Heel gezin zes kinderen en vader en moeder dat 
waren onze naaste buren en daar speelden we altijd mee. En daar onder ergens zit 
ik ergens. Dit ben ik, op de grond links. Foto genomen, kan ik niet ontcijferen, 
toen ik een jaar of twaalf was,  

IV Dus welk jaartal? 
JMi n 36-37. 
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00:26:01 
[image:03:24:40.09] 
IV Volgende foto 
JM Toen was ik 18, dat was op de Dam, maar deze hoeft er toch niet bij? 
IV Tijdens de oorlog? 
JM Ja, toen werkte ik bij die Valvoline Oil Compagnie. 
IV Zo ging u de stad in? 
JM Ja. 
IV Nog meer foto's? 
IV Wat is dit precies? 

Foto kamp van die jongen. Dit was waar ik over gesproken heb van Loetje 
Tailleur, daar moest hij zich melden, Molengoot in Hardenberg.  

 
00:27:10 
[image:03:25:46.22] 
JM Als hij er niet heen ging, dan werden zijn ouders en zijn broertje opgepakt. Het 

was zogenaamd een werkkamp, maar het was een doorgangskamp. Want 
waarschijnlijk is hij kort daarna doorgestuurd naar Westerbork en daarna naar 
Auschwitz daar is die ook vermoord. Zo. 

 
00:27:40 
[image:03:26:16.15] 
 
EINDE  
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