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Rense Kramer werd in oktober 1927 geboren in Foxhol, gemeente Hoogezand. Hij is afkomstig 
uit een gelovig gezin. Hij beschrijft hoe de achtergebleven joodse vrouwen en kinderen met de 
situatie omgingen nadat de mannen waren weggehaald door de Nazi’s. Hij was ooggetuige van 
de treinen die vol joden die langs het dorp reden. Kramer vertelt verder over de bevrijding en 
geeft aan dat veel mensen, direct of indirect, met de Duitsers samenwerkten.  
 
 

File 1 
 
 
[01:] 00:30:19 – [01:] 09:37:15 
00:28 – 09:56 
 
Rense Kramer vertelt dat hij in oktober 1927 is geboren in Foxhol, gemeente Hoogezand; 
beschrijft de streek waarin hij opgroeide en vertelt over de rol van de scheepsbouw; vertelt over 
het gezin waar hij uit kwam en blikt terug op zijn rol als enig kind; vertelt over het beroep van 
zijn vader als zelfstandig schilder; beschrijft dat het gezin en vooral zijn vader erg betrokken was 
binnen het christelijke geloofsgenootschap ‘Vergadering van gelovigen’; beschrijft deze 
geloofsgenootschap; vertelt over de anti religieuze gevoelens in het dorp en binnen de 
scheepsbouw; beschrijft de verschillende christelijke stromingen die in de omgeving bestonden; 
vertelt over de negatieve gevoelens van zijn vader jegens de politiek en geeft hier een voorbeeld 
van. 
 
[01:] 09:37:16 – [01:] 19:21:14 
09:57 – 20:05 
 
Rense Kramer legt uit hoe het komt dat hij een halve Duitser is; vertelt over de jaren dertig en 
over een Duitse oom die aanvankelijk nogal met Hitler wegliep; beschrijft hoe de Kristallnacht 
ervoor zorgde zijn oom hier anders over ging denken; vertelt hoe zijn vader tijdens 
samenkomsten sprak over de wederkomst van Christus; beschrijft hoe een onderwijzer in 1939 
op school sprak over de Duitsers in Polen; vertelt over de anti-Duitse stemming die heerste in het 
dorp; beschrijft de inval van de Duitsers op 10 mei 1940; vertelt over Duitsers op de fiets; 
beschrijft de verwarring onder en de reactie van de bevolking in die eerste oorlogsdagen. 
 
[01:] 19:21:15 – [01:] 28:55:22 
20:06 – 30:03 
 
Rense Kramer vertelt over het vertrouwen van de mensen dat ze op een dag bevrijd zouden 
worden; vertelt over een aantal joodse families die nogal op zichzelf leefden; beschrijft de lage 
positie die deze joodse families hadden in de samenleving; vertelt over een meneer De Lange, 
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een joodse leraar Frans, die vanwege zijn joodse komaf niet langer les mocht geven; beschrijft 
een gesprek met het hoofd van de school, de heer Bold; beschrijft hoe de joden zich in de 
samenleving op afstand hielden; geeft aan dat hij zelf ook geen binding voelde met de joden; 
vertelt hoe hij bij een joods gezin bijles kreeg en hen had geprobeerd te overtuigen van het 
evangelie.  
 
[01:] 28:55:23 – [01:] 38:29:02 
30:04 – 40:00 
 
Rense Kramer legt uit hoe zijn moeder met haar Duitse achtergrond omging; geeft aan waarom 
er thuis geen woord Duits werd gesproken; vertelt dat hij als Volksdeutscher werd beschouwd; 
beschrijft het moment dat zijn vader hem tijdens een razzia zijn Ausweiss kwam brengen; vertelt 
dat Duitsers hun huis doorzochten; beschrijft hoe de joodse families uit het dorp zichzelf nog 
konden voorzien; herinnert zich nog goed dat er mannen werden weggehaald, beschrijft uitvoerig 
het moment waarop hij een joodse man kwaad over Hitler hoorde spreken. 
 
[01:] 38:29:03 – [01:] 48:09:09 
40:01 – 50:04 
 
Rense Kramer beschrijft hoe de achtergebleven vrouwen en kinderen met de situatie omgingen 
nadat de mannen waren weggehaald; vertelt dat Polen en Oost-Duitsland als bestemmingen 
circuleerden onder de achtergeblevenen; vertelt over het bestaan van Westerbork; vertelt over het 
contact van zijn vader met een stationswacht in Kropswolde; vertelt hoe hij vanaf het water 
treinen met joden zag langskomen uit Groningen; beschrijft dat zijn vrouw op het station in 
Groningen joden in de trein heeft zien stappen; beschrijft hoe de trein bij het Foxholdstermeer 
langzaam langsreed.  
 
[01:] 48:09:10 – [01:] 57:39:24 
50:05 – 59:59 
 
Rense Kramer beschrijft wat hij zag van de trein vol joden die langsreed en geeft zijn motivatie 
weer om daar met een boot in het riet te liggen; geeft aan wat de frequentie van de transporten 
waren; beschrijft de rol van de politie en de rijkspolitie bij het ophalen van joden; beschrijft hoe 
de laatste joodse vrouwen en kinderen werden weggehaald; vertelt hoe zijn buurman, Mellink, 
als politieagent zijnde hierbij behulpzaam was; beschrijft het indrukwekkende beeld van moeders 
met kinderen in de auto die hen wegvoerde.  
 
[01:] 57:39:25 – [02:] 05:21:02 
01:00:00 – 01:08:00 
 
Rense Kramer beschrijft hoe zelfs zijn vader niks kon uitrichten en zich machteloos voelde; 
beschrijft nogmaals uitvoerig de razzia waarbij joodse vrouwen en kinderen werden opgehaald in 
Foxhol; vertelt uitvoerig het moment waarop een joods meisje huilde omdat ze tijdelijk van haar 
pop gescheiden werd gedurende de razzia; vertelt hoe de huizen na het vertrek van de joodse 
gezinnen werden leeggehaald door een bode Oostland met een paard en wagen; geeft aan dat er 
verder niet zoveel over gesproken werd; vertelt hoe alles gewoon weer doorging.  
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File 2 
 

 
[03:] 00:37:09 – [03:] 10:09:05 
00:28 – 09:59 
 
Rense Kramer vertelt over een ruzie die nog plaatsvond voor de deportaties, tussen Nederlandse 
jongens uit het dorp en een aantal Joodse vriendjes; vertelt hoe hier thuis op gereageerd werd; 
beschrijft het traject wat de treinen uit Groningen afgelegd zouden hebben; vertelt over het 
vermoeden van de eindbestemming van het transport; beschrijft hoe wreed de Duitsers konden 
zijn; vertelt over de bevrijding door de Canadezen op 13 april 1945 in Foxhol; vertelt over de rol 
van de politie en de buurman in de oorlog; geeft aan hoe de mensen hiermee omgingen na de 
bevrijding; vertelt hoe zijn vader en veel mensen op de een of andere manier werkzaam waren 
geweest voor de Duitse bezetter.  
 
[03:] 10:09:06 – [03:] 15:09:04 
10:00 – 15:01 
 
Rense Kramer vertelt verder over de bevrijding en geeft aan dat veel mensen direct of indirect 
hadden samengewerkt met de Duitse bezetter; vertelt een verhaal over mannen die voor hun 
werk voor de Duitsers opzettelijk de Duitse scheepsbouw saboteerden en vervolgens werden 
gefusilleerd; vertelt dat hij ooggetuige was van een fusillade in Hoogezand van mannen die 
gestaakt hadden op de scheepswerven waarbij Gerrit Imbos werd doodgeschoten.  
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