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Algemene gegevens interview  
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0014 

Geïnterviewde Rense Kramer(RK), oktober 1927 
Interviewer  Martijn van Haalen(IV) 

Interakt, Televisie en Multimedia. 
Plaats Noordscheschut 
Tijd 00:00:00 – 01:08:00 ( file 1) 

00:00:00 – 00:15:01  ( file 2) 
Trefwoorden Hoogezand, Foxhol, religie, deportatie, arrestatie, dorp, inval, 

bevrijding, samenwerking, treinen, vrouwen, kinderen, politie, 
scheepswerf, omstander, ooggetuige, assimilatie Joden  
 
religion, deportation, arrest, village, invasion, liberation, 
cooperation, trains, women, children, police, shipyard, 
bystander, eyewitness, Jewish assimilation 

Samenvatting De geïnterviewde 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. De geïnterviewde vertelt 
verder over de bevrijding en vertelt hoe veel mensen, direct of 
indirect, met de Duitsers samenwerkten.  
 
The interviewee was born in October 1927 in Foxhol, part of 
the Hoogezand municipality. He comes from a Christian 
family. He describes the occupation from this perspective. He 
writes how, after the Jewish men had been deported, the Jewish 
women and children who were left behind handled the situation 
in which they had ended up because of the Nazis. He also saw 
how these women and children were deported, and tells us 
about this in detail. He saw trains filled with Jews running 
alongside the village. The interviewee also talks about the 
liberation, and indicates that many people, directly or 
indirectly, collaborated with the Germans.  

 
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  
 
 
File 1  
 
00:00:00 
 
00:00:12 
[image:01:00:15.20] 
 
 
00:00:28 
[image:01:00:30.19] 
IV Kunt u me vertellen hoe u naam is en waar en wanneer u bent geboren? 
RK Mijn naam is Rense Kramer ik ben geboren in oktober 1927 in Hoogezand, de 

gemeente Hoogezand, maar in het dorpje Foxhol. 
IV Is dat een groot dorp? 
RK Nee, een gehucht.  
IV Het is ver van het centrum van Nederland 
RK Ja, het is de plaats waar de Koninklijke Nederlandse aardappelmeelfabrieken 

stonden, tegenwoordig heet dat AVB, daar is dat.  
 
00:01:07 
[image:01:01:08.02] 
IV Was het een rijke streek? 
RK Het was een streek van Stro Karton (?) van koosterbouw (?) enzovoorts, langs het 

Winschoterdiep. Dus ja in die tijd ja rijke streek, ja er woonde rijke mensen en er 
woonden een hoop arbeiders. Vandaag de dag probeert men dat nog steeds 
drijvend te houden, die scheepsbouw. Maar daar zijn 

(Onderbreking) 
IV Er ging een telefoon af. Gaat u verder.  
RK Men probeert dat op het ogenblik weer aan de gang te houden. Ik weet niet of u 

vorige week die film hebt gezien “pompen of verzuipen” van de firma Bodebus 
(?)  

 
00:02:01 
[image:01:01:59.23] 
RK waarbij men dus liet zien wat de scheepsbouw in het Noorden nog voorstelt maar 

dat men zonder subsidie nog weinig kan doen en dat de concurrentie steeds 
heftiger wordt. 

IV Een klein dorp zei u, 
RK Ja 
IV Was u deel van een grote familie? 
RK Nee ik was enige zoon, mijn vader was schilder, was zelfstandig schilder, en 

werkte veel op de werf en schilderde die koosters enzovoorts. Ik heb hier nog een 
hele hoop foto's hier in mijn huis ergens rondhangen van proefvaarten van die 
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schepen. Want meestal moest pa nog mee op de proefvaart om het af te krijgen. 
Tussen Delfzijl en Borkum, het eiland Borkum daar voeren ze altijd. 

IV U zit helemaal in het noorden van Nederland 
RK Ja 
 
00:03:00 
[image:01:03:00.15] 
IV U ging in de dertiger jaren als ik goed reken naar de lagere school? 
RK Ja klopt ja in Hoogezand. Ik ging naar de Christelijke school in Hoogezand,  
IV Christelijke school.  
RK Ja school met de Bijbel heette dat, mijn vader is daar nog voorzitter geweest in het 

bestuur.  
IV U kwam uit een christelijk gezin? 
RK Ik kwam uit een christelijk gezin, dat zijn we nog. 
IV Werd er veel aan gedaan?  
RK Daar werd veel aan gedaan, in die zin, mijn ouders waren waarachtige christenen 

en ik hoop dat ik dat ook ben, wij hoorden niet bij een bepaalde 
geloofsgenootschap of laat ik het zo zeggen een kerkelijke gezindte, men noemt 
ons wel hier in Nederland “Vergadering van gelovigen”. Ik weet niet of u wel 
eens gehoord heeft van Dr Willem Ouweneel vroeger bioloog en op het ogenblik 
filosoof enzovoorts. Hij heeft heel veel boeken geschreven daarover.  

 
00:04:02 
[image:01:03:56.16] 
RK Dat betekent dus dat wij, wij kennen dus niet het ambt van dominee of iets 

dergelijks, maar wij hebben dus elke zondagmorgen hebben wij dus avondmaal 
hadden mijn ouders dus al met gelovigen uit de omtrek, medegelovigen en ’s 
avonds is er dan woordbediening, waar dus, iemand die dus meent daar het woord 
tot de gemeente moet richten, dat kan doen. Dat deed mijn vader vroeger veel, 
moet ik zeggen. Hij was een van de weinigen die dat inzicht had, en wij behoren 
daar nog steeds toe. Wij gaan in Ommen naar een dergelijke groep die zich 
Vergadering van Gelovigen noemt, waar we nog steeds geen dominees hebben. 

IV Waren de andere mensen in het dorp van dezelfde richting?  
RK Nee, ik kan wel zeggen die waren areligieus.  
 
00:05:02 
[image:01:04:53.24] 
RK het was een bijzonder, wij noemde dat een goddeloos dorp, die hele scheepsvaart 

is vrij goddeloos om het zo maar eens te zeggen. Of die scheepsvaart, die 
scheepsbouw. Ja dat is een beetje een hard vak een moeilijk beroep en daar was 
niet direct een bodem voor het christendom. Om het zo maar eens uit te drukken. 
Er was wel een baptistenkerknog in het dorpje. Dat herinner ik me nu plotseling, 
dus dat was er dus wel. Naast onze, wij kwamen samen in het lokaal, het huis dat 
namelijk gebouwd werd door mijn vader, dat was van de lokaal vereniging ergens 
in Apeldoorn en daar was niet alleen een huis, een woonruimte,  
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00:06:00 
[image:01:05:50.01] 
RK maar aan de rechterkant was dan ook een lokaliteit waar je als christenen 

samenkwam. Maar daarnaast was er nog een kerkje en dat was een baptisten 
gemeente. Maar voor de rest deed niemand ergens iets aan.  

IV Hoe was de het is een algemene vraag, maar hoe was de sfeer tussen die 
verschillende gezindten? 

RK Goed, ja goed. Als je meer in de gereformeerde hoek kwam, dan werd het weer 
wat moeilijker.  

IV Hoe bedoelt u ? 
RK Die baptistenkant, die helde een klein beetje over naar onze kant, want daar kende 

men oorspronkelijk ook niet direct het ambt van dominee, daar had je veel 
voorgangers zoals men dat noemde. Maar zodra je dus in de gereformeerde hoek 
kwam, dan moest je gestudeerd hebben aan de universiteit voordat je tot het ambt 
van dominee werd toegelaten.  

 
00:07:04 
[image:01:06:51.09] 
RK Hoewel ik moet zeggen dat is wel weer sterk veranderd met de jaren, want toen 

mijn vader dus op een gegeven moment voorzitter werd van het schoolbestuur in 
Hoogezand, toen waren er ook veel mensen laat ik zeggen, medekerkelijke 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school dus dat ik langzamerhand 
ook wat, hoe zal ik het zeggen, wat soepeler geworden die verhouding.  

IV Was u vader politiek bewust, of bezig?  
RK Hij was wel politiek bewust, maar niet politiek bezig. Wij hebben van jongs af 

geleerd dat je je niet met de politiek moeten bemoeien, aangezien wij, laat ik het 
zo zeggen ik denk daar tegenwoordig iets anders over, maar men ging er dus van 
uit:  

 
00:08:00 
[image:01:07:44.21] 
RK wij zijn van een ander Koninkrijk, niet van deze wereld en laat de wereld zichzelf 

maar besturen enzovoort, wij zullen wel ons voegen naar de normen en wetten 
van de staat, dat is geen probleem, maar wij doen zelf niet aan politiek. Ik heb dat 
lang gevolgd, maar sinds mijn huwelijk, of in de loop van mijn huwelijk ben ik 
daar anders over gaan denken, dus tegenwoordig stem ik wel. Maar vroeger dat 
kwam niet ter sprake.  

IV U vader stemde niet? 
RK Nee, absoluut niet. 
IV Maar dat was toen verplicht. 
RK Dan ging hij heen, en dan gooide ‘en pulic,’ om vooral duidelijk te laten uit 

komen dat hij niet stemde het biljet dichtgevouwen in de stembus. Je ging dus wel 
in een hokje enzovoorts, maar hij deed dat niet eens, hij nam dat in ontvangst en 
mikte dat dan onmiddellijk in de stembus en mijn moeder precies net zo. 

 
00:09:00 
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[image:01:08:42.20] 
IV Was de hele streek zo apolitiek? 
RK Nee, zeker niet, alleen de mensen die dus bij ons samen kwamen, daar heb ik het 

eigenlijk over. Kijk het dorp zelf dat staat er helemaal buiten, was trouwens vrij 
communistisch georiënteerd, dat was die hele scheepsbouw wel eigenlijk. Laat ik 
het dan zo zeggen, SDAP-achtig, die kent u nog wel. De Socialistisch 
Democratische Arbeiders Partij. De partij van de gebroken geweertjes en het 
communistische element dat overheerste sterk. 

IV Gebroken geweertjes betekent in de jaren dertig, antimilitaristisch? 
RK Ja.  
 
00:09:57 
[image:01:09:37.16] 
IV U woont in dat dorp in de dertiger jaren, sluipt langzaam iets nabij in Europa. 

Kunt u zich herinneren, u was toen, maar dan toch, zag u iets, hoorde u iets in de 
omgeving, bij u thuis of op school wat daarvan getuigd?  

RK Jawel, dan moet ik u nog iets vertellen. Mijn vrouw nou die zal ik even 
achterwege laten, dat zal ik er straks wel bij vertellen. Ik ben een halve Duitser, 
mijn moeder is namelijk een Duitse, mijn moeder is namelijk een oorlogsbruid 
geweest die na 1914 naar Scheveningen is gegaan. Bekende Scheveningse 
dienstbodes heeft u misschien wel eens gehoord, Duitse dienstbodes, ze werkte 
voor bij een baronesse, die heette mevrouw van Lindonk(...?), weet ik nog wel  

 
00:11:00 
[image:01:10:38.03] 
RK en mijn vader die dus de landelijke conferenties bezocht van de Vergadering van 

Gelovigen, waar ik u net iets over verteld heb, die heeft haar daar ontmoet en is 
met haar getrouwd. Dat betekent dus dat zij familie in Duitsland had. Ik had een 
oom in Duitsland die aanvankelijk nogal met Hitler wegliep. Maar daar sterk is 
van teruggekomen. Hij stuurde ons dus ook dat boek, dat heb ik net ook al aan een 
van de dames verteld, dat heette die Mohrsoldaten(...?) (Veensoldaten) waarbij je 
al iets zag van het Duitse fascisme waarbij men dus al kampen had kampen had, 
direct over de grens in de buurt van Emden(...?), weet ik nog wel, waarbij men al 
Duitsers op, in bewaring stelde en waar al een regime heerste dat al heel erg, sterk 
deed denken aan wat er later in de andere kampen terecht is gekomen.  

 
00:12:01 
[image:01:11:36.20] 
RK Maar toen Hitler de hand sloeg aan de Joden na de Kristalnacht, en toen schreef 

hij een brief dat het nu over was van Hitler, want God schreef in de bijbel, schreef 
hij aan ons: in het Duits, 'wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan'. Dus 
hij schreef: wat Hitler nu doet, dat is het einde van Hitler. En wij hadden toen ook 
het boek toegestuurd gekregen Mein Kampf en in Die Mietung in die Zwanziger 
Jahrhundert van een van die andere volgelingen van hen, satellieten, maar dat is 
dus helemaal in het niet gegaan toen Hitler zich dus vergreep aan de Joden. Met 
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andere woorden er werd dus wel veel gesproken over de sfeer die daar heerste in 
de jaren dertig, ook omdat mijn vader zich daar faliekant tegen keerde.  

 
00:12:58 
[image:01:12:31.13] 
RK Toen hij in het begin hoorde dat mijn oom in het begin nog wel voor was toen, 

blies hij ja, toen kwam hij daar te vuur en te zwaard tegen in het geweer om zo 
maar eens te zeggen, dus ik hoorde aan tafel zat, wat er allemaal aan de hand was. 
Bovendien was men toen al bezig met: Zou dit de herleving zijn van het 
Romeinse Rijk? Waarin men dus ergens Hitler zag als het hoofd van het 
Romeinse Rijk alla uit Openbaring 13 en Mussolini ergens als de Antichrist. Daar 
hoorde ik dan zondags na de samenkomst hele gesprekken over. Ik herinner me 
dat nog, dat ik dan op de grond zat en dan had ie allemaal medegelovigen in de 
kamer gehaald en dan was het blauw van de rook en dan hoorde ik dergelijke 
gesprekken aan. Waarbij mijn vader dan ook sprak over de wederkomst van 
Christus en zei van, kijk mensen, wij maken dat niet meer mee,  

 
00:14:02 
[image:01:13:32.15] 
RK Maar ik ben er van overtuigd dat dat jochie (maakt wijzend gebaar) daar, dat daar 

op de grond zit, die zal dat meemaken. Dat Christus weer komt, en dan eerst zal 
dat voorkomen, want zolang de gemeente nog op aarde is, kan dit nog niet 
gebeuren. In die sferen werd er dus over gesproken. Dus dat herinner ik me nog 
heel goed, die hele sfeer van die dertiger jaren. Op school werd daar trouwens ook 
constant over gesproken door die onderwijzers.  

IV Wat zeiden die?  
RK Die gingen aan de kaart, lieten die op een gegeven moment zien, u moet niet 

vergeten, ja ik ben nu al in 1939, toen dus die Duitsers ergens begonnen in Polen, 
dat men al op de kaart aangaf waar ze zich bevonden, wat er gebeurde. Dat is dus 
tot en met de veertiger jaren twee en veertigerjaren is dat gewoon helemaal 
gevolgd op de kaart, waar de Duitsers zaten en men had dus ook de guts om zich 
daar tegen te verzetten. 

 
00:15:04 
[image:01:14:31.23] 
IV Was die stemming in het dorp, de hele dertiger jaren 
RK Anti-Duits.  
IV In de hele breedte?  
RK Ja anti-Duits, dat kan ik zondermeer zeggen. Er waren natuurlijk wel mensen die 

zich naderhand ontpopt hebben als NSB'ers en waar we dus een hoop last van 
gehad hebben in oorlogstijd. Maar, die lieten zich toen nog niet zo gelden. Wat 
wij daar van ook mijn vrouw heeft meegemaakt, die dus dertig kilometer verderop 
woonde in Winschoten, dat is dus toch, wij wisten niet anders dan heel Nederland 
moest niks hebben van die Moffen. Er was niemand die daar in meeging.  

 
00:16:00 

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. 



7 
 

[image:01:15:26.02] 
RK Althans kijk, ik spreek nu vanuit mijn jeugd. Ik kan natuurlijk niet spreken van eh 

misschien als mijn vader hier zat,  zou hij misschien zeggen: ja, maar. Ik weet dat 
niet.   

IV U hoorde dus wat er in Duitsland gebeurde over radio en krant, het dorp was anti-
Duits. 

RK Ja, zeker.  
IV Dan komen de Duitsers toch bij ons langs.  
RK Ja, helaas ja.  
IV Herinnert u zich daar iets van?  
RK Oh ja als de dag van gister, 10 mei 1940, een schitterende dag, blue sky, prachtig 

mooi weer, de bomen in bloei, appelbomen rondom ons huis, onbegrijpelijk dat 
zoiets gebeurt. Ik hoorde het knallen van de bruggen in de verte. Ik weet nog goed 
dat mijn vader bovenkwam en zei: Rense en tegen mijn moeder, het is zover het is 
oorlog, we gaan op de knieën.  

 
00:17:01 
[image:01:16:24.02] 
RK Dat weet ik nog zo goed als de dag van gisteren. En toen knielden we op de 

slaapkamer voor het bed. Dat grijpt me nog steeds an, sorry dat ik het even zeg 
(slikt brok in de keel). En toen ging mijn vader voor in het gebed en vroeg dus om 
de bewaring van God en om de goede uitkomst, ik herinner me dat gebed 
natuurlijk niet meer. Maar dat herinner ik me dus nog heel goed. En ’s avonds om 
vijf uur kwamen de eerst Duitse troepen kwamen langs, van Nieuwe Schans, 
waren ze over gestoken via Winschoten, Zuidbroek, Hoogezand, Sappermeer en 
toen reden ze dus langs Foxhol, want ze kwamen bij ons het dorp niet binnen, 
reden ze richting Groningen. Ik denk dat dat ook de mensen waren, de voorbode 
van de gevechten op de afsluitdijk. Bij (...?) zand enzovoorts.  

IV Kwamen er veel soldaten voorbij? 
RK Nou die tiende mei niet,  
 
00:18:00 
[image:01:17:20.14] 
RK dat is naderhand meer gekomen. De tiende mei kwam er een kleine groep weg. En 

ik weet nog dat men al het begrip had: dit is niet safe. Want er stond er stonden 
namelijk een heleboel mensen bij de brug en die weken als ja als honden achter 
uit, toen die Duitsers op de fiets langskwamen. want ik herinner me nog dat ze op 
de fiets waren, daar was ik helemaal stomverbaasd over. Toen dacht ik: nou dat 
zijn ze dan. Maar ja dat zijn zo een paar herinneringen maar die tiende mei 
vergeet ik nooit meer. Ik herinner me ook nog dat ik nog tegen mijn neef zei die 
woonde in Hoogezand, die kwam even langs, dat ik zei: Heerlijk oorlog, dan hoef 
ik niet naar school! Schitterend. En we zagen die vliegtuigen langskomen en daar 
zagen we die zwarte kruisen op staan. Waarbij onze buurman, een politieagens 
zei: dat zijn Franse vliegtuigen, die komen ons helpen.  

 
00:19:02 
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[image:01:18:20.10] 
RK Dat bleken dus gewoon Duitse vliegtuigen te zijn. Die allemaal langs reden, eh 

langs kwamen vliegen enzovoorts en toen ook op die dag deel uitmaakten van de 
invasie, het was gigantisch. 

IV Uw buurman was politieagent 
RK Ja, was politieagent. Was ook die politie man die later. 
IV De bevolking schrok hoe was de reactie? 
RK De bevolking schrok, maar u moet niet vergeten, in het begin gebeurde er niet 

zoveel. Die moffen waren ook niet gek natuurlijk, die begonnen ook niet gelijk 
met Joden op te halen enzovoorts enzovoorts, die lieten alles in het begin ene 
beetje blauw, blauw. Dus ik denk dat dat ook de reden is geweest dat 
langzamerhand ook wat meer  mensen wat overhelden naar het Nationaal 
Socialisme. Want het is nog niet zo gek, enzovoort, ik denk dat dat mede een 
achtergrond geweest is.  

 
00:20:06 
[image:01:19:21.15 
RK Het is net als we vandaag de dag dat we de meeste verschrikkelijke dingen 

meemaken, maar een week later zegt iemand weet je nog dat, nou is dat nu wel 
heel erg, maar dat was in die tijd ook. Nu is het natuurlijk nooit uit onze 
gedachten weggeweest dat die Duitsers de inval hebben gedaan. En ik kan u ook 
zeggen dat vijf jaar lang, al ging het nog zo rot met de Engelsen en met de 
Amerikanen en met de Fransozen, toen ze heel Frankrijk onderliepen. Iedereen 
had een rotsvast overtuiging dat eenmaal dat hele Duitse bewind om zeep zou 
worden geholpen. En als je vroeg waarom, dat kon je niet uitleggen, maar dat wist 
je gewoon heel zeker, daar komt een einde aan. 

IV Woonden er in het dorp Joodse families? 
RK Ja, 
 
00:21:02 
[image:01:20:15.20] 
RK Ja, er woonden een aantal Joodse families, wat ik me nog herinner dat was een 

familie Simons, daar woonde een familie Nijveen, en daar woonden meerdere 
familie Levi's. Dat waren allemaal mensen die zich bezighielden, geen een van 
allen had eigenlijk, ze zaten allemaal in de slagerij business, in de koosjere 
toestanden enzovoort, of in de hoe zal ik dat zeggen de kalkoenen en kippen. Je 
zag ze rijden met korven voor op de fiets en daar hadden ze dan dat spul in. Er 
was niemand met een beroep zoals timmerman, of mensen die op werven 
werkten, dat was nog afkomstig van die gilden he, van vroeger. 

IV Wat voor plaats hadden ze in samenleving? 
 
00:22:00 
[image:01:21:11.20] 
RK Niet hoog. Nee, men keek er wat op neer, jazeker, dat is een ding wat zeker is. 

Men was wel begaan met hun lot toen uiteindelijk bleek dat Hitler ze liever zag 
gaan als dan zag komen, dan was het begin. Toen allerlei zaken werden gesloten, 
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men geen beroepen meer kon uitoefenen. Ik had een leraar Frans, weet ik nog 
wel, die heette de Lange, die schold altijd verschrikkelijk op de Duitsers. Die 
maakte nog mee dat het bombardement van 10 mei op  Rotterdam plaats vond of 
een paar dagen later dan, en dat zijn zoon daar zat en dat hij ontdekte dat die het 
er levend vanaf had gebracht en dat die ging trakteren, maar die werd op een 
gegeven moment gewoon van school afgestuurd en die mocht niet langer les 
geven, dat kwam dus op een gegeven moment op.  

IV Waarom mocht hij geen les meer geven?  
RK Omdat hij een Jood was zo eenvoudig was het,  
 
00:23:00 
[image:01:22:09.02] 
RK als je Jood was, dan werd je uit alle beroepen gebannen.  
IV Wanneer was dat?  
RK Nou dat was laat ik het zo zeggen 41-42 begon dat al, 41 ja, want in 42 was hij 

allang weggevoerd.  
IV Toen hij ontslagen werd, werd er op school iets over gezegd? 
RK Ja, dat werd op school meegedeeld dat mijnheer De Lange niet meer terug kwam, 

maar er werd dan niet gezegd wat en hoe, want dat was al link, want er zaten toen 
al heel wat NSB jochies op school. Die dus ouders hadden in de NSB. Het hoofd 
van de school die was dus al vrij neutraal in zijn bewoordingen, maar wij wisten 
wel wat er aan de hand was. Kijk. 

IV Hield hij een toespraak of? 
RK Nee, was zo van de ene op de andere dag was hij verdwenen, 
IV Hield de hoofd van de school een toespraak of? 
RK Ook niet, nee.  
 
00:24:01 
[image:01:23:07.06] 
RK het werd gewoon meegedeeld, mijnheer De Lange komt niet terug. En als je dan 

na school onder vier ogen met hem sprak, dan vertelde hij wel wat er aan de hand 
was.  

IV Wie deed dat?  
RK Dat deed hijzelf ook, het hoofd van de school dat,  
IV Met wie sprak u dan?  
RK Nou als je naar hem toe ging, en je zei van Mijnheer Bold(...?) heette die, wat is er 

nou eigenlijk gebeurd met mijn heer De Lange. Dan zei hij: Ja die mag niet langer 
lesgeven van de Duitsers. 

IV Heeft u met hem gesproken? 
RK Ja zeker.  
IV Herinnert u zich iets van dat gesprek?  
RK Heel kort, hij zei gewoon: ja mijnheer De Lange mag hier niet verder lesgeven. 

En dan zei ik: Hoe komt die man dan verder aan de kost, hij moet toch zijn salaris 
hebben. En dan haalde die man zijn schouders op. En hoe die mensen verder 
gekomen zijn, ik denk dat ze wel gesteund zijn door de buurt, totdat ze zijn 
weggehaald, totdat ze zijn weggevoerd.  
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00:25:03 
[image:01:24:06.17] 
IV Wist u waar die leraar woonde?  
RK Jawel zeker, die woonde in het Westerpark in Hoogezand ja, woonde in een vrij 

beschaafd huis. Maar die mensen waar u net naar vroeg, met die mens was wel 
contact gewoon van Goedendag en mooi weer en ga weg, maar voor de rest. 

IV U zei in de dertiger jaren werd er een beetje op neer werd gekeken. 
RK Ja. Het waren namelijk het was een vakgroep, waar men nou niet zo gek veel 

respect voor had begrijpt u, daar zat het eigenlijk in en dat moet ik er ook bij 
zeggen dat die Joden zelf nou ook niet direct zo vriendelijk waren. Die Joden, 
Joden zijn altijd mensen geweest die zich op een afstand hielden.  

 
00:26:00 
[image:01:25:01.18] 
RK Je moet niet vergeten, de besnijdenis laat al zien: Wij zijn het verbondsvolk en zo 

danig staan we dus toch een klein beetje los van jullie, hebben wij toch een ander 
type beschaving. Ja, die mensen zouden dat niet zo kunnen verwoorden zoals ik 
dat nu zeg. Maar dat voel je ergens toch aan. En het begrip eigenlijk laat ik het zo 
zeggen, het tonen dat je toch met die mensen begaan was, bleek toen op het 
moment dat ze weggehaald werden. Toen zat iedereen in zak en as, wat dat zijn 
mensen van ons en daar mag je niet aan komen. Die moet je met rust laten, dat 
kwam toen wel naar voren. Maar als je mensen met een ster zag lopen, want zo 
begon het allemaal. Ik weet zelf nog, dat als ik mensen met een ster zag lopen, 
want zo begon het allemaal, dan dacht ik : Ja, dat is een Jood. En ergens voelde ik 
daar toch geen binding mee, ja dat is een ander slag volk als ik, achteraf heb ik me 
dat verschrikkelijk kwalijk genomen.  

 
00:27:07 
[image:01:26:06.06] 
RK Ben je dan beter dan wat die lui hebben gedaan? Ik durf dat nu rustig uit te 

spreken, maar ik durf ook te zeggen dat twee derde van de Nederlanders er zo 
over dacht, echt waar. 

IV Dus het bleef ook in het dorp een beetje een aparte groep? 
RK Ja. Zeker.  
IV Pas toen de mensen bedreigd werden kreeg het dorp iets van: het zijn ook onze 

mensen? 
RK Ja, ja, helemaal. Nou moet ik eerlijkheidshalve zeggen, ik durf nogal te zeggen 

waar het op staat, maar mijn vader was nogal een bespraakt man, laat ik het zo 
zeggen, hij legde makkelijk contacten en was ook bij veel mensen geliefd 
enzovoorts, 

 
00:28:00 
[image:01:26:57.01] 
RK en kwam gemakkelijk bij iemand binnen. Hij had dus vrijveel contact met dat 

soort mensen, mijn grootmoeder ook die daar toen ook nog woonde, die hebben 
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we in 1943 nog begraven. Dat was ook vrouw, die veel contacten had, die is 
vroeger ook nog met de Joodse mensen opgegroeid als kind. Dus mijn vader die 
kende die mensen vrij goed, had zelfs de Guts om met die mensen over het geloof 
te spreken. Maar ja, dat was natuurlijk boter aan de galg over het algemeen, want 
Joden zijn vast in hun, ik herinner me nog dat ik na afloop van de oorlog een 
leraar had of nee, ik had Scheikunde ik deed HBS-b, maar ik was niet zo’n ster in 
Scheikunde, vooral niet in organische scheikunde, dat vond ik een vreselijk vak. 
En toen was er een Jood bij ons in de buurt, die kende ik goed, en die man was 
verbonden aan een chemische fabriek, hij was zelf een chemicus en die heeft mij 
een tijd lang lesgegeven in organische scheikunde.  

 
00:29:07 
[image:01:28:01.12] 
 
RK Ik kwam daar veel thuis en toen heb ik een keer een boek meegenomen voor die, 

voor hun, dat heette “Een Hebreeër onder de Hebreeërs”, maar dat ging over een 
Jood die tot het christendom bekeerd was geworden. En ik zei, dat moet u eens 
lezen: “Dan krijgt u misschien een andere kijk op de zaak en op het christendom”. 
Toen kwam ik na veertien dagen terug, zo vaak kreeg ik ook niet les. Toen had 
zijn vrouw het gelezen en zij zei: “Ik zal je eens wat zeggen, als je niet zo 
sympathiek overkwam, ook in je gedrag dan had ik nu in je gezicht gespuugd dat 
je mij zo’n boek hebt durven geven om te lezen.” Hij zei niet zoveel want hij 
wilde natuurlijk wel het geld vangen voor de bijlessen.  

 
00:30:04 
[image:01:28:55.23] 
RK Maar dan zie je dus de geweldige afstand die er is tussen het Jodendom, zelfs 

liberale Joden, want ze waren vrij liberaal, en christenen. Ergens kan ik het wel 
begrijpen, Paulus zei het al: “Ze hebben een deksel op hun aangezicht” en dat is 
nog steeds zo. 

IV U herinnert zich een paar Joodse families. Even terug naar u eigen familie, uw 
moeder was Duitse, had dat voordelen in de oorlog? 

RK Nee, helemaal niet, mijn moeder wilde niet weten dat ze Duitse was. Die vond dat 
verschrikkelijk en er werd ook thuis bij ons geen stom woord Duits gesproken.  

 
00:31:00 
[image:01:29:49.21] 
RK Kijk, al zeg ik het zelf, doordat ik zelf thuis mijn moeder wel eens thuis hoorde 

spreken en ik zelf een beetje een talenman ben, maakt niet uit of dat nou Duits of 
Engels spreken, kan ik vrij goed Duits spreken. Maar wij hadden dus afgesproken: 
Er wordt geen Duits gesproken bij ons thuis. Want gelet op de hele politieke 
situatie wilden we dat niet, wij voelden dat ergens als vloeken. Zo diep ging dat. 
Wij keken onze moeder er natuurlijk niet op aan, want die stumper kon er ook 
niets aan doen. Want in 1944 heb ik nog een oproep gehad voor de arbeidsdienst 
waarbij gelijk het papiertje in de bus viel dat ik dus opgeroepen zou worden 
omdat de Duitsers mij beschouwden als een Volksdeutscher. Omdat ik de zoon 
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was van een volbloed Nederlander en een halve Duisters was ik dus een kwart 
Duitser.  

 
00:32:05 
[image:01:30:52.03] 
RK Mijn vrouw ook, precies hetzelfde, ik ben er zomaar tegenkomen, ik heb er daar 

niet op uitgekozen! Oh nu ben ik uw verhaal even kwijt, oja u vroeg of dat nog 
consequenties had. Nee, ik kan u nog wel een hele korte anekdote vertellen, het is 
geen anekdote het is waar gebeurd.  het had geen consequenties. Men heeft op een 
gegeven moment, hielden de Duitsers een razzia ook in het dorp, voor alle 
mannelijke personen en iedereen moest zijn Ausweis laten zien. En mijn vader 
wist dat ik ergens met een roeiboot op het meer was, dat was ik aan het zwemmen 
bij het Foxholse meer en die is met een aparte Roerboot mij achterna gegaan om 
mij mijn persoonsbewijs toe te spelen.  

 
00:33:04 
[image:01:31:49.02] 
RK Die heb ik nog steeds trouwens boven liggen hoor, dat persoonsbewijs. Onderwijl 

vielen de Duitsers binnen bij mijn ouders en onderzochten de kelder en weet ik 
veel, ik weet niet waarom ze dat deden, maar ze hebben het hele huis doorzocht 
en toen merkten ze dat mijn moeder een Duitse was en toen zei die officier: 
Wissen Sie dan auch nicht dass die Hollander so lugen können? Waarom mijn 
moeder ze zo eens aankijkt en zegt: Das habe ich noch nie gemerkt. “Dan sind Sie 
die Einsigste”. Zei hij, en toen ging hij weg (lacht). Dat is het enige. Mijn moeder, 
ik vond dat ze haar hoofd zeer koel hield. Maar dat is het enigste wat wij mee 
hebben gemaakt van Duitsers in oorlogstijd. We hebben daar verder dus geen 
enkel voor of nadeel van gehad, niks.  

 
00:34:00 
[image:01:32:42.20] 
IV Hoe verging het de Joodse families in het dorp? 
RK Ja, weet je wat het eigenlijk is, doordat die mensen selfsupporting waren door het 

bij elkaar struinen van allerlei gevogelte toestanden enzovoorts, hebben die 
mensen dus weinig krimp gehad, om het zo maar eens te zeggen.  

IV Krimp? 
RK Nou dat wil zeggen dat ze weinig problemen hadden. Kijk die leraar, die had veel 

meer problemen, die had geen achtergronden om aan eten en drinken te komen, 
die heeft dat waarschijnlijk los gebietst van buren of van kennissen. Maar deze 
mensen konden daar zelf in voorzien. Bovendien moet u niet vergeten, als je in 
zo’n dorp woont als Foxhol dan heb je de aardappelgronden en de akkers, en de 
tuinboom heb je rondom je heen, dus daar is altijd wel wat nodige te versieren. 
Dus honger hebben die mensen nooit geleden. En ze werden dus door de mensen 
van het dorp niet met de neus aangekeken.  

 
00:35:03 
[image:01:33:42.16] 
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RK En de Duitsers, de voorzieningen, dat ging niet zover dat daar dus op die 
winkeltjes, wat die mensen daar hadden dat daar een plakkaat hing dat die mensen 
daar niet mochten kopen. Dat was wel in Hoogezand en Sappermeer het geval. 
Maar niet in dat dorp. 

IV Er veranderde weinig na de Duitse inval, wanneer veranderde er wel wat of bleef 
het rustig? 

RK Kijk mijn geheugen is natuurlijk niet meer zo 100 procent, maar ik kan u wel 
vertellen, dat op een gegeven moment werden dus de mannen weggehaald. Die 
werden opgeroepen naar het gemeentehuis in Hoogezand en werden van daar uit 
weggevoerd.  

IV Herinnert u zich dat?  
RK Dat herinner ik me heel goed ja, vooral die familie Nijveen en die familie Levi.  
 
00:36:02 
[image:01:34:40.03] 
RK Ik herinner me eens een keer toen, toen liep ik een keer langs de Meerweg daar 

stond een huis van die familie Levi en toen was een van die jongens, die speelde 
ook in de voetbalvereniging van Foxhol, die heette FVV, die club bestaat nog 
steeds, zag ik onlangs hier in een krantje. Die man die speelde daar, dat was een 
zeer geziene voetballer, die kon namelijk hartstikke goed voetballen, en daar 
hadden ze al van weggehaald zijn vader en twee broers. En die man was helemaal 
radeloos en die zat bij zijn moeder aan een tafel en ik liep er net langs, en toen 
had hij een vlijmscherp mes dat herinner ik me nog en dat had hij in zijn handen, 
en met zijn moeder was hij aan het debatteren enzovoorts, ik hoorde niet wat ze 
zeiden, maar ineens hoorde ik hem zeggen: “Als ik die Hitler in mijn poten krijg, 
als die ooit in mijn poten krijg en dan steek ik hem hier met dat mes aan het mes.” 
En toen sloeg hij zo met dat mes op de tafel, dat mes dat sloeg die erin, (doet de 
beweging na, veel expressie, veel woede en kracht) en ik zag dat lemmet helemaal 
trillen. 

 
00:37:10 
[image:01:35:44.23] 
RK En ik ben snel doorgelopen, ik schrok me helemaal kapot. Maar een paar weken 

later, toen werd hij zelf weggehaald en toen bleef dus uiteindelijk en zo 
subsessievelijk (…?) werden al die mannen allemaal zo weggehaald. Alleen er is 
er eentje teruggekomen, eentje is er teruggekomen. 

IV Nog even naar dat moment terug, u liep langs het huis die jongen stond met zijn 
moeder aan tafel, stond het raam open of? 

RK Het raam daar kon je zo in kijken, het raam stond open, het was topzomer. Dus 
het raam stond open. Ze zaten in de voorkamer, daar zaten ze en ze hadden de 
zijdeur open staan.  

 
00:38:01 
[image:01:36:33.19] 
RK Ik wilde gaan zwemmen en vissen en ik liep er zo eens langs en toen hoorde ik 

dat. Dat is me altijd bij gebleven. Af en toe dan word ik nog wel eens wakken er 
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dan hoor ik die kreet nog van die jongen en dan zie ik nog dat mes wat hij in de 
tafel stak, het was een ongedekte tafel, een houten tafel. Geen tafelkleed of niks 
stond erop. 

IV Hoe reageerde moeder? 
RK Die huilde, die huilde die kwam veel bij mijn grootmoeder, die woonde in 

dezelfde straat, zelfde steeg. Daar klaagde ze haar nood en die troosten elkaar die 
twee, dat weet ik nog goed, mevrouw Levi. Ze had het altijd over “Oude, 
mevrouw Kramer” u bent zelf een Groninger misschien kent u de uitdrukking nog 
en daar kwam ze altijd en daar klaagde ze haar nood. 

 
00:39:07 
[image:01:37:37.14] 
IV Was u bevriend met de, kende u, had u contact met kinderen van Joodse families? 
RK Nee, geen enkele, ook die kinderen niet van die dus uiteindelijk ook allemaal 

weggevoerd zijn. Daar was geen contact mee.  
IV Nog even terug de mannen werden weggevoerd zag u dat?   
RK Nee, daar zag je praktisch niks van. Nee, die mensen, dat ging zo, dat hoop ik u 

nog in een later stadium te vertellen, dan kwam er een politieman, kwam er aan 
huis en die vertelde van, moet je luisteren, daar ben ik nooit bij geweest. Als ik nu 
dus ga vertellen wat die politieman zei dan ga ik iets verzinnen,  

 
00:40:01 
[image:01:38:29.03] 
RK dat moet ik niet doen. Ik weet dat ze op een gegeven moment benaderd werden 

door de plaatselijke politie en dat ze dan naar Hoogezand gingen en dat ze 
vandaar uit op transport gezet werden naar Westerbork, want dat was het grote 
doorgangshuis in het hoge Noorden, en van daaruit zijn ze uiteindelijk naar 
Duitsland werden doorgevoerd. 

IV Maar daar zag u niks van? 
RK Nee 
IV Wat zag u wel? 
RK Dat ze er niet meer waren. Ze vielen op doordat ze ontbraken, dus dan ging pa, 

die ging dan eens informeren en die hoorde dat die weggehaald was en dat ie voor 
de Arbeidsinzet, was weggegaan en dat die dus waarschijnlijk moest werken in 
Oost Duitsland zeiden ze dan en daar zal die wel moeten werken. Ik herinner me 
nog, mijn vrouw uit de contacten die mijn vrouw had met Joodse kinderen eh met 
Joodse gezinnen die dan zelf vertelden,  

 
00:41:03 
[image:01:39:28.13] 
RK dat toen die mannen ook weg waren gehaald, want dat ging in alle plaatsen zo, 

wat ik nu vertel. Dan werden eerst alle mannen op transport gesteld, vrouwen en 
kinderen liet men achter dan waren de vrouwen die waren druk bezig om nog wat 
kleren voor die man te halen, dassen werden er gebreid, dozen sigaren verkocht 
voor Pa, want ja, ze hadden min of meer doorgekregen dat ze toch 'tzt' zouden 
volgen. Een van die kinderen zei nog tegen de moeder, dat hoorde mijn vrouw 
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dan zeggen, dat zeiden ze dan tegen hun moeder: “Mama zijn daar ook winkel?” 
“Oh, ja in Polen zijn ook winkels.” Nou dan was het niet erg als ze daar heen 
gingen, als er maar winkels waren. 

IV Polen? 
RK Ja, Polen dat woord Polen werd genoemd. 
IV Door wie? 
RK Door de achterblijvende familie, die wisten dus kennelijk al dat het Polen zou 

worden. Wij dachten altijd Oost Duitsland. 
 
00:42:01 
[image:01:40:24.14] 
IV Waren er nog anderen bestemmingen die circuleerden? 
RK Nee. De enige bestemmingen die circuleerden waren Oost-Duitsland en Polen. 

Iets anders niet.  
IV Ook geen andere namen?  
RK Nee, er was ook niets bekend van namen zoals Auschwitz dat kende niemand.  
IV Westerbork? 
RK Westerbork wel, ja zeker.  
IV Wat werd er verteld over Westerbork?  
RK Er werd verteld Westerbork is een doorgangskamp, daar ga je tijdelijk heen en 

vandaar uit ga je dan uiteindelijk naar Duitsland. Meer wist men niet.  
IV Werd dat toen verteld?  
RK Men wist je wordt afgevoerd op een gegeven moment naar Westerbork, of men 

toen al vertelden: Je gaat door naar Duitsland? Je moet niet vergeten, ik weet dus 
sinds het begin van het einde van de oorlog, wat er toen allemaal gebeurd is. Ik 
weet het uit gedichtenbundels, uit boeken enzovoorts. 

 
00:43:07 
[image:01:41:27.12] 
RK Het enige wat wij wel wisten was dat ze naar Westerbork gingen, dat is het enige. 

Wij zagen natuurlijk ook wel eens treinen langskomen, dat moet ik 
eerlijkheidshalve bij vertellen. Er kwamen wel eens treinen langs uit Groningen 
met Joden die rechtstreeks via Nieuwe Schans naar Duitsland gingen. Die dus 
helemaal nooit in Westerbork geweest waren, dat hebben we wel gezien. 

IV Hoe weet u dat daar Joden inzaten? 
RK Omdat ik ze gezien heb. 

Ja, die zagen we zitten. Het was zelfs zo dat de stationswacht in (...?)Kropswolde, 
dus de man, hoe noem je zo'n vent the stationmanager zouden ze bij de KLM 
zeggen, de man met de Rode pet zeg maar, die werd ingelicht als er transporten 
langskwamen. Die werd van uit Groningen doorgeseind.  

 
00:44:06 
[image:01:42:24.18] 
IV Hoe wist u dat? 
RK Omdat mijn vader die mensen op een gegeven moment kenden die daar werkten. 

Kijk in het dorp kende iedereen, iedereen. Dus vader die wist ook dat ze op een 
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gegeven moment, via, ik weet nog er draaide altijd zo’n tape, (maakt 
ronddraaiende bewegingen) die door meneer (...?) zijn uitgevonden weet je wel. 

IV Telex? 
RK Telex draaide daar rond en daar kwam die informatie dus ook op door, dus dan zei 

hij Kramer er komt vanmiddag tussen zo en zo laat weer een transport langs. Nou 
dan gingen wij dus langs het meer liggen met een boot in het riet en dan zag je die 
treinen die zag je wel langskomen. Dat waren niet altijd treinen met 
beestenwagens. U herinnert zich wel die foto van dat zigeunermeisje waarbij op 
het laatste moment die deur dicht ging vanuit Westerbork en waarbij iedereen 
jarenlang heeft aangenomen dat het een Joods kind was. 

 
00:45:08 
[image:01:43:23.19] 
RK Met andere woorden dus geen passagiers- maar goederen treinen, daar zijn ze veel 

in vervoerd. Maar wij hebben ze gezien waarbij mensen nog gewoon in 
passagierstreinen werden vervoerd naar Duitsland.  

IV En u wist dat toen ze voorbij reden  
RK We wisten dat het Joden waren. 
IV En hoe wist u dat dat Joden waren? 
RK Doordat het, nou als er dus doorgeseind werd vanuit Groningen: er komt een 

transport langs. Dan wist iedereen dus dat dat Joden waren uit Groningen. 
Bovendien zagen we die lui wel eens in Groningen zelf. Als we op het perron 
stonden, dan waren er bepaalde perrons die werden afgezet, daar kon je niet 
komen. Dat stond dan vol met SS’ers, SD en Grüne Polizei en dan werden 
mensen dus in de trein gezet en die werden dan afgevoerd naar Duitsland.  

 
00:46:04 
[image:01:44:17.18] 
(Onderbreking) 
IV Excuses voor het oponthoud, we waren in Groningen zei u over het spoorweg 

station in Groningen. Weet u het jaartal ongeveer?  
RK Ja, ik denk dat dat was in 1942.  
IV Wat zag u dan?  
RK Nou ik heb u zonet dus verteld over die situatie daar met de treinen enzovoorts. Er 

zijn nog wel meer dingen gebeurd in die jaren die niet direct met Joden te maken 
hadden. 

IV Nee, maar nog even over wat u op het station zag. Op het station zag u?  
RK Oh ja dat was in Groningen mijn vrouw heeft dat ook meerdere keren 

meegemaakt.  
 
00:47:00 
[image:01:45:11.17] 
RK Mijn vrouw moest namelijk doordat zij stateloos was en door de Duitsers werd 

verklaard tot Duitser, moest zij dus dus iedere keer bonnen halen, waarop je eten 
en drinken kon krijgen, bij het WA Scholtenshuis(...?) in Groningen. Dus zij 
kwam veel in Groningen en ook op de perrons in Groningen en daar heeft zij 
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verschillende keren meegemaakt dat daar op een gegeven moment dat daar Joden 
bij elkaar gedreven werden en dus in treinen werden geduwd en dus afgevoerd 
werden naar Duitsland. Ze zelf wel meegemaakt dat de laatste trein net weg was 
en dat ze tot vijf uur de volgende ochtend in het stationsrestauratie zat, dus ze 
heeft heel wat gezien en meegemaakt. Terwijl je daar bent, Groningen is een vrij 
groot station, heeft ze dus het nodige gezien op dat terrein.  

 
00:48:07 
[image:01:46:15.15] 
RK Zelf heb ik het ook wel eens gezien dat daar dus mensen bij elkaar gedreven 

werden en afgevoerd werden naar Duitsland. Met andere woorden, ik vertel dat 
dus alleen dat het dus niet alleen Westerbork was. 

IV Die treinen, die reden voorbij het dorp, 
RK Ja 
IV Uw vader kende de man op het station. 
RK Ja, de man op het station, die kende dus de stationschef, er waren er verschillende 

die losten elkaar af over en weer en die ja die kreeg dus op een gegeven moment 
wel door wanneer er weer een transport langskwam. 

IV Van wie kreeg hij dat door? 
RK Van de stationschef. En de stationschef kreeg het weer door van zijn 

hoofdstationschef in Groningen. 
IV En daarbij werd verteld… 
RK En daarbij werd verteld van: er komt nu weer een transport langs en dat waren 

altijd gevangenen.  
 
00:49:05 
[image:01:47:11.10] 
RK En er waren geen andere gevangenen als Joden, dus iedereen wist dat dat een 

Jodentransport was. Het is namelijk zo dat de spoorlijn van Groningen naar 
(...?)Kropswolde die loopt over het Foxholdster meer. Daar ligt een brug over, 
langs die brug is een rechtser meer en een linkser meer om het zo maar is te 
zeggen. En daar kon je dus heel goed met een boot gaan liggen zwemmen of 
vissen, dan lag je in de luwte dus om dus die transporten te kunnen gade slaan, 
gingen wij vaak dus als vrienden, want daar in de buurt liggen, want daar werd 
ook altijd heel zachtjes gereden, een stuk zachter gereden, ja waarschijnlijk omdat 
die bodem daar wat aan de drassige kant was  

 
00:50:05 
[image:01:48:09.10] 
 
RK en omdat ze daar over een spoorweg brug moesten – ik weet niet of je dat zo mag 

zeggen maar- met zwaar materiaal. Ik weet nog wel het was usances als je over 
het Foxholdermeer reed, dan ging je niet zo hard rijden, dat weet ik nog wel van 
mezelf. Ook in normalen transporten werd daar afgeremd. 

IV Waarom ging u daar kijken? 
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RK Ja, omdat dat ergens intrigeerde, natuurlijk. Het, kijk er gebeurde, tot 1939 
gebeurde er nooit iets. Ze hebben het wel eens over de jaren ’50 als de saaie tijd. 
Nou ik ben in de jaren ’50 bij de KLM gaan werken en we hebben ons rot 
gewerkt in de vijftiger jaren en ik heb daar meer meegemaakt dan ik u nu kan 
vertellen over die oorlogsjaren bij wijze van spreken.  

 
00:51:02 
[image:01:49:03.10] 
RK Dus ik vond dat niet zo’n saaie tijd. Maar ter vergelijking. Dus zodra dus die tijd 

begon, was dat een geweldig spannende tijd en ja, als er dus dat soort dingen 
gebeurde, ja mensen die dus werden afgevoerd. Joden, die we ook gekend hadden, 
die toch deel van het volk waren geweest, dan deed je dat wel iets. 

IV Zag u wel iets vanuit die boot? 
RK Weinig, dat moet ik u eerlijk, weinig, daar zag je niet zoveel gek veel van. Maar 

je wist, achter die glazen, die ramen, want alles was potdicht, er was geen greintje 
ventilatie te zien.  

IV Glazen? 
RK Ja ik zei al, dat waren allemaal van die ramen, want ik zei al het waren geen 

veetransportwagens, het waren dus normale passagierstreinen  
 
00:52:00 
[image:01:49:59.08] 
RK en die ramen die je normaal dus met zo’n leren riem open kon doen, ja u zal dat 

wel niet meer weten die waren dus allemaal dicht getrokken. Dus of het nu heet of 
koud was, daar kwam geen ventilatie binnen. En dat spiegelde natuurlijk vrij 
sterk. 

IV Dus u zag alleen u zelf daar in de boot zitten? 
RK Nou min of meer wel. Maar je wist: “Daar gaan ze.” Dat klinkt een beetje gek wat 

ik nu zeg. Maar je wist, daar gaat weer een zending, en het enige wat je kon doen 
was ze nakijken en een stille hoop dat er eens iemand uit zou kukelen en die zich 
dan misschien, die een deur open zou doen en die er dan uit, die je zou kunnen 
wegmoffelen naar het (...?)Zuidaardermeer via de (...?)hunze. Weet u, want het 
Foxholsemeer heeft namelijk een arm naar het Zuidlaardermeer(...?) en ik weet 
dat tijdens de oorlog daar verschillende mensen zijn weggemoffeld.  

 
00:53:00 
[image:01:50:56.14] 
RK En dat hadden wij, als het gebeurd was en ze waren in het riet terecht gekomen en 

we hadden ze dus kunnen grijpen, dan hadden we ze dus een heel end weg kunnen 
brengen waar de Duitsers een soort van Biesbosch-achtige omgeving. 

IV Dat was prachtig geweest 
RK Maar dat is dus nooit gebeurd, helaas. 
IV Hoeveel treinen waren het? 
RK Dat waren er niet zo gek veel. Ik neem aan dat het meeste spul -sorry dat ik het 

zeg- dat de meeste transporten vanuit Westerbork zijn afgevoerd. Maar toch 
minstens twee per week, dan eens een keer een week overslaan en soms meerdere 
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transporten per week, ja eerlijkheidshalve, dat is wel zo. Ik was natuurlijk ook niet 
elke dag op het water,  

 
00:54:00 
[image:01:51:54.23] 
RK Er moest ook nog iets anders gedaan worden, ik moest ook nog studeren. 
IV Weet u jaartallen van dat gebeuren?  
RK Dat is voornamelijk gebeurd tot en met 43. 
IV Dat waren treinen die direct van Groningen, 
RK Die gingen direct van Groningen, gingen die Duitsland in. Zelfs, ik heb hier een 

gedicht van die man die ik u net noemde, die Groningse dichter die dus daar een 
gedichtje van heeft gemaakt, 'dat dit die trein was die langs het graf van waar zijn 
vader nu ligt, langs Nieuw Schans(...?) ging naar Duitsland.  

IV Nieuwe Schans is de grensplaats. 
RK Nieuwe Schans is de grensplaats, ja. 
 
00:55:00 
[image:01:52:51.23] 
IV Nog even naar het dorp zelf. U zag de treinen langsrijden, waren toen de Joodse 

families nog in het dorp waar u woonde? 
RK Dat zou ik niet durven zeggen, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Want eh, u moet 

niet vergeten dat de Duitsers ook heel veel mensen hebben weg laten halen zonder 
dat daar een Duitser aan te pas kwam. Het is enorm veel gebeurd door de 
plaatselijke politie en door de Rijkspolitie. 

IV Zag u daar zelf iets van? 
RK Ja zeker, zeker, ja zeker.  
 
00:56:00 
[image:01:53:49.19] 
RK Er is dus een een avond geweest in het dorp. Het was schemer, tegen de 

schemering was het, en wie het vertelde en of het nou spertijd was of niet, maar 
plotseling werd er bij ons aan de deur gerammeld en werd er dus verteld: “Ze 
halen de resterende Joden op.” En wij wisten. 

IV Die tekst, zo? 
RK Ja. Nou kijk, het woord ‘resterende Joden’ dat is vrij goed Nederlands en in 

Foxhol wordt dus niet vrij goed Nederlands gesproken dus daar werd gezegd: 
“Sewholen de rest van de Joden weg”. Dat verstaat u? Met andere worden, de 
vrouwen en de kinderen.  

 
00:57:00 
[image:01:54:47.02] 
RK En toen vroeg mijn vader: waar doen ze dat? Het antwoord was: “Op de 

klappe(...?)” Dat was namelijk een ijzeren klapbrug waar de auto stond. Toen zijn 
we dus en masse, dat wil zeggen, mijn vader en ik, maar ook een heleboel buren 
naar die brug gegaan waar die auto stond. Een soort van bestelauto met 
opengeslagen achterdeuren, wat bankjes hadden ze daar in gemaakt, houten 
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bankjes en daar zagen we de eeste gezinnen, zagen we daar al zitten. Met 
kinderen. En de politieagent, onze buurman, die liep druk van huis naar huis om 
alle mensen op te halen en dat vonden we de normaalste zaak van de wereld. Dat 
mag u ook weten. Onbegrijpelijk maar  

 
00:58:01 
[image:01:55:45.16] 
RK er was wel iets in mijn hart, wat zei: “Dat klopt ergens niet.” Iedereen had een 

bloedhekel aan de Duitsers, die dezelfde agent Mellink(...?) heette die, die schold 
even hard op de Duitsers, maar op het moment supreme, deed hij precies wat de 
Duitsers wilde en deed ie in opdracht van de burgermeester – dat was ook een 
Nazi in Hoogezand, die had op zijn op zijn beurt weer opdracht gekregen, 
waarschijnlijk van die lui in het Scholtenhuis in Groningen, want daar regeerde 
dus de SS en de Gestapo, om dus die Duitsers, Joden weg te halen, en dat deed hij 
braaf. Hij ging dus op de fiets bij die huizen langs en haalde in uniform al die 
mensen op. En zette ze allemaal keurig netjes bij de auto. Veel geween en geklaag 
en gehuil bij die auto. Ik weet nog wel, het ging me door merg en been.  

 
00:59:00 
[image:01:56:42.10] 
RK Kinderen die doodsverschrikte grote ogen in die autootje zaten met de 

snottebellen nog in hun neus enzovoort. Sorry ik vertel het u precies zoals ik het 
gezien heb.  

IV Graag 
RK En dat er ineens iemand begon te jengelen om een pop “Ik heb mijn pop niet”. En 

ik herinner me dat dubbel omdat ik nog weet hoe mijn oudste zoon een keer 
helemaal kapot was omdat zijn teddybeer nog ergens langs de weg lag en ik er 
toen op een avond nog er uit ben gegaan om die teddybeer te halen en dat dat kind 
dood gelukkig was dat dat ding weer bij hem in zijn bedje lag en toen moest ik 
ineens terugdenken aan die tijd, dat daar dat kind in die auto zat die haar pop 
miste en dat die gelukkig nog gevonden werd en dat kind met tranen en een lach 
op haar gezicht die pop tegen zich aan drukte. Ja het klinkt een beetje flauw 
allemaal.  

 
01:00:00 
[image:01:57:39.28] 
RK En daar zat dan die moeder naast met zo’n buik (maakt handgebaar) dat weet ik 

nog zwanger en andere vrouwen, stokoude vrouwen zaten erbij, van diep in de 
tachtig, neem ik aan, althans als je jong bent vind je iemand gauw oud. Totdat 
iedereen er was en de agent zijn lijstje af kon vinken de deur dicht deed. En mijn 
vader nog er tegen praten, ja wat hij er tegen gezegd heeft weet ik niet. Ik dacht 
nog: “Misschien kan Pa nog wat doen.” Want hij was altijd zo flink want hij heeft 
namelijk de Duitsers wel getart in oorlogstijd toen hij nog, toen was hij al hoofd 
van het schoolbestuur in Hoogezand en dat was een vrij grote Christelijke school 
en die lagen op allerlei terreinen lagen ze gewoon dwars en deden ze gewoon niet 
wat de Duitsers wilden. En mijn vader sliep ook wel eens ergens anders omdat hij 

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. 



21 
 

het dan niet vertrouwde en bang was dat hij van zijn nest zou worden gelicht 
enzovoorts 

 
01:01:01 
[image:01:58:38.23] 
RK en toen dacht ik: “Pa hebt altijd zo’n grote mond en hij durft zoveel, misschien 

kan hij hier ook wel een oplossing.” Maar Pa die kon ook niks en die nam 
afscheid en die gaf ze een hand, en die zei “Het beste, en ik hoop dat we elkaar 
elders nog een keer terug zien.” En die probeerde zijn christelijk geloof nog heel 
voorzichtig er op los te laten. Sorry dat ik het zo zeg, maar hij bedoelde dat goed, 
ik heb altijd wat dat betreft een diep respect voor die man gehad (emotioneel). Ja 
toen gingen de deuren dicht en toen reden ze weg en toen was het over, we 
hebben ze nooit meer terug gezien, niemand. In dat boek heb ik ze terug gezien 
(wijst) dat boek weet je wel, waar alle namen van alle Joden in staan die zijn 
weggehaald en zijn omgebracht in de concentratiekampen. 

 
01:02:01 
[image:01:59:36.01] 
 
IV Als u er aan terug denkt, is het als een foto? 
RK Ja. het is als een foto.  
IV Kunt u het beeld beschrijven? 
RK Ik zie een auto met open, met deuren die open stonden een bestel auto een soort 

Renault waarbij ik lage bankjes zie, waarbij ik er zelf voorsta, waarbij die mensen 
niet hoog zitten en ik ze dus zo in het gezicht kan kijken. Waarbij de ene bank wat 
hoger was dan de andere, een beetje een tribuneachtig idee, waarbij ik ze dus 
allemaal in het gezicht kan kijken en waarbij mensen, sommige mensen huilden 
anderen star voor zich uit keken,  

 
01:03:01 
[image:02:00:33.23] 
RK anderen angstig waren, kinderen jengelden, of niks zeiden, zich aan moe 

vastklampten, want het waren dus allemaal vrouwen en kinderen. Waarbij 
misschien een moeder gezegd heeft: Nou we gaan nu naar papa toe, maar dat weet 
ik niet zeker meer, want die probeerden natuurlijk ook die kinderen te troosten. 
En waarbij ik me nog als de dag van gister herinner dat dus die pop werd 
nagebracht die ergens in een huiskamer was blijven liggen. Het enige wat ik, me 
nog herinner na afloop, want we hebben ze nooit terug gezien, is de ontruiming 
van die huizen. Want de volgende dag, een paar dagen later werd al het meubilair 
uit die huizen weggehaald en afgetransporteerd.  

IV Hoelang erna? 
RK Binnen een week was het allemaal vertrokken. 
IV Door wie? 
RK Ja, dat weet ik niet, maar wel op last van de gemeente Hoogezand Sappermeer, 

dat kan niet anders. 
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01:04:03 
[image:02:01:33.07] 
RK Met een vrachtauto werd dat weggehaald, nee, er reden toen nog bodes met paard 

en wagen naar Groningen. Ik weet nog er was een bode was die heette Oostland, 
die ook altijd de behangrollen afleverde bij mijn vader die hij besteld had. En dat 
soort wagens werd dan gebruikt om het meubilair te vervoeren en af te voeren. Je 
moet niet vergeten het was oorlogstijd en zo langzamerhand begon alles op 
gasgeneratoren te lopen, want benzine werd Frans voor particulieren, daar reden 
alleen de Duitsers nog maar mee. 
 

IV Waar zei men dat het naar toe ging die spullen?  
RK Daar ben ik niet achter gekomen. 
IV Werd daar over gesproken? 
RK Nee daar zei men niks over.  
 
01:05:00 
[image:02:02:28.13] 
RK Het werd weggehaald en het werd opgeslagen, er werd niets over gezegd waar dat 

naar toe ging. Ik neem aan dat dat naar gezinnen ging, die vroeger heel slecht 
hadden en die tot de NSB behoorde enzovoort.  

IV Dat nam u aan? 
RK Dat neem ik aan, daar heb ik geen bewijzen voor. 
IV Wat werd er op school of in de omgeving op dat moment gezegd rondom die 

avond, weet u de datum? 
RK Nee, ik denk oktober 1942, tenminste dat heb ik in mijn oude papieren staan. 
IV Wat werd er omheen verteld, heeft u er geluid bij?  
RK Nee, weet u wat het is, dat gebeurd in Foxhol, wat ik u nu vertel en Foxhol dat 

was het gehucht dat hoorde bij Hoogezand en in Hoogezand zelf, op de 
christelijke school,  

 
01:06:00 
[image:02:03:25.14] 
RK waar ik heen ging, maar toen was ik al op de MULO en daar heeft men dat 'nicht 

mitgekrigt'. Daar heeft me dus geen flauwe notie van, ik heb dat verteld, de 
volgende dag, dat ze daar de Joden hadden weggehaald. En ja, men luisterde daar 
al niet zo bijzonder meer zo naar, want hetzelfde had zich allang in afgespeeld in 
Hoogezand zelf. Daar was alles al weg en toen een keer de hoofdmoot al was 
getroffen, toen moest men de omliggende gehuchten nog ontdoen van Joden. Dat 
is op die manier gebeurd. En ik moet ook zeggen, dat nadat die Joden weg waren, 
ja in het begin was er natuurlijk kommer en kwel, maar al heel gauw hoorde dat 
zo en men heeft ze ook niet meer gemist. Het was natuurlijk niet iets wat de 
economie aan taste, dat was het beslist niet.  

 
01:07:03 
[image:02:04:26.34] 
IV Alles ging 
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RK Alles ging gewoon normaal door, hoever er natuurlijk iets door te gaan was, want 
het werd natuurlijk wel steeds penibeler in die oorlogsjaren. 

IV Alleen de slagerij waren dicht 
RK Alleen die slagerijen waren dicht. Ja dat was voorbij en die huizen stonden leeg. 

Ik heb ook niet ontdekt dat daar weer bewoners in gekomen zijn, er zijn daar ook 
wel huizen van gesloopt geloof ik. Maar goed hoe dat verder na de oorlog verder 
gegaan is, dat weet ik ook niet zo gek veel meer van. Want ik ben zelf al vrij snel 
naar de oorlog in militaire dienst terecht gekomen. En van daar uit heb ik het 
Westen opgezocht. 

IV Ik ben aan het eind van de band. 
RK Juist.  
 
01:08:00 
[image:02:05:21.02] 
 
 
File 2 
 
 
00:00:00 
 
00:00:28 
[image TCR 03:00:37.09] 
IV Kunt u zich iets herinneren van na de deportatie? 
RK Nee. Ik herinner me wel iets van voor de deportatie, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Ik 

herinner me van een paar jongens van het dorp die ruzie kregen met Joodse vriendjes, 
waarbij de Joodse vriendjes ergens op een wagens zaten waar een paard voor liep en 
waarbij de jongens van het dorp die dus geen Jood waren, probeerden op die wagen te 
komen en er af gestoten werden door die Joodse jochies. Waarbij ze ze toen nariepen: 
“Wacht maar, Joden worden verband, Joden worden binnenkort verbannen.” Met andere 
woorden, men wist ergens dat Joden niet blijvend in de samenleving zouden zijn. En dat 
waren vrij jongen kereltjes. Waarbij ik als jongen van een jaar of 11, 12, daar met open 
bek naar stond te luisteren. Dat er zulke terminologie gebezigd werd, maar ook uit een 
sfeer van haatgevoelens, want dat ze dat ze niet op die wagen konden komen en van 
wacht maar, jullie hebben je laatste tijd hier gehad. Dat ze dan keihard toeriepen van 
jullie joden worden verbannen. Joden worden verbannen. Ja ik vertel het maar even 
tussendoor. Maar na die tijd, om terug te komen op uw eigenlijke vraag, na die tijd is daar 
weinig of niets meer over gezegd.  

 
00:02:05 
[image 03:02:14.13] 
RK Men heeft het natuurlijk, men is het zich natuurlijk wel blijven herinneren als iets 

verschrikkelijks dat zich had voor gedaan en bij ons thuis is er ook veel over gesproken. 
Maar zoiets raakte in de vergeethoek. 

IV Wat zei men erover thuis? 
RK Dat het toch wel heel erg was dat het gebeurd was en dat God straf daarover niet zou uit 

blijven, dat werd wel heel duidelijk gezegd. Waar bij wel werd gezegd: Uncle Arthur 
heeft niet voor niets gezegd: wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En dat 
zullen ze een keer ontdekken. 
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IV Het incident op die wagen, wanneer was dat? 
RK Dat was kort voordat dus de deportatie ook de individuele deportatie van de joden begon. 
IV Waren de mannen toen al weg uit het dorp? 
 
00:03:02 
[image 03:03:10.23] 
RK Ja, toen waren er al verschillende mannen al weggehaald uit het dorp, niet allemaal. 

Sommigen dachten: ze vergeten ons. Meestal werden de wat jongere eerder weggehaald 
als de ouderen, ik denk dat ze het in leeftijdsgroepen op een gegeven moment gedaan 
hebben. Bij die vrouwen en kinderen beslist niet. Daar was het echt zo: van nou ruimen 
we de hele troep in eens op. 

IV Nog even terug naar het dorp als de treinen voorbij gingen, waar gingen die naartoe? 
RK Die treinen die kwamen uit de richting Groningen en die gingen, dan stopte ze in 

Kropswolde of niet. Als het zo’n soort transport was, dan stopten ze niet, dan gingen ze 
altijd door, dan gingen de slagbomen naar beneden. Dan stopten ze ook niet in Zuidbroek, 
dat was de volgende tussenhalte. En dan zou het kunnen zijn dat ze in Hoogezand 
stopten, want dat was een vrij grote tussenplek, maar ik denk dat dat niet gebeurde en dat 
ze in een klap doorkarden zo via Zuidbroek Winschoten Nieuwe Schans en zo de grens 
over. 

 
00:04:05 
[image 03:04:14.21] 
IV Werd er in het dorp een naam genoemd of een plek waar die treinen naar toe gingen? 
RK Nee, nee Duitsland, Oost Duitsland, dat werd wel genoemd. Oost Duitsland, ze gaan 

allemaal naar Oost Duitsland en er waren ook wel mensen die het woord Polen noemden, 
maar waar ze dat vandaan haalden? 

IV Was er iemand verbaasd over het feit dat er ook baby’s en grijsaards bij waren? 
RK Nee, nee, omdat als de Engelsen het gedaan hadden waren de mensen stom verbaasd 

geweest, maar men kende ergens al de tirannie van de Duitsers en de wreedheid van de 
Duitsers, dat was alom bekend. U moet niet vergeten: we hadden de stakingen gehad 
enzovoort en de fusillades van mensen die opgepakt werden en die gewoon 
standrechtelijk werden neergeschoten.  

 
00:05:04 
[image 03:05:13.07] 
RK Daar hingen dan de volgende dag de plakkaten van in de winkels en aan de huizen en aan 

de bomen, dat werd er gewoon in gespijkerd. Je kon er vandaag lopen en opgepakt 
worden en als men wilde, drie minuten later dan was het over. 

IV Hoe kwam die bevrijding uiteindelijk? 
RK  Als een Godsgeschenk, iets geweldigs 13 april 1945. Ik heb nog in een van mijn 

woordenboeken een blad, dat ik geplukt heb van de Maple Leaf van de Esdoornboom, u 
weet wel het nationale teken van Canada, want wij zijn bevrijd door de Canadezen. Dat 
heb ik vanaf 13 april 1945 met inkt beschreven, ingetekend, 13 april bevrijding, dat heb 
ik nog steeds, dat heb ik ergens in een boek liggen, dat is er nog steeds.  

 
00:06:01 
[image 03:06:10.13] 
RK En toen kwamen de Canadezen die kwamen vanaf Zuid Laren reden ze Foxhol binnen. 

Toen gingen ze midden op die klapbrug staan, waar ze die Joden hebben weggehaald en 
daar kon je net over een water kijken, dat noemden ze toen het Kattengat. Daar keek je op 
het Winschoterdiep en daar reed een Duitse auto en die schoten gelijk helemaal aan 
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barrels. Ik zie die granaat nog over de weg vliegen over dat kanaal vliegen en de hele 
boerderij schoten ze er ook bij in brand, maar die mensen waren gelukkig weg. En ik zie 
nog onze fietsenmaker, die zat dus in het verzet, rijwielhersteller enzovoort, die met zijn 
zonen met vlaggen, die ze weg hadden geduwd in oorlogstijd, zo langs de weg stonden te 
wuiven. Wij hadden zelf ook nog een vlag, gelijk ging die in de top,  

 
00:07:02 
[image 03:07:11.01] 
RK mijn vader klom in de schoorsteen om die te bevestigen, ik weet nog dat ik toen voor het 

eerst weer wittebrood zag. Met enorme ogen keek ik daar naar, dan zaten die 
Amerikanen, en sigaretten, Players enzovoort Captains, allemaal van die blikjes 
sigaretten. 

IV De politieagent die naast u woonde? 
RK Oh, die deed ook heel hard mee, die deed ook flink mee, die was ook, die deed ook net 

alsof enzovoort. Nou kijk, tegen u gezegd: daar heb ik zo van gewalgd, toen dacht ik 
ineens terug aan datgene dat hij gedaan had in oorlogstijd. Met vele collega’s met hem 
hoor, want hij was niet de enige. Er zijn tientallen agenten in Nederland geweest, zowel 
van de gemeentelijk als van de Rijkspolitie die precies hetzelfde hebben gedaan, die al 
die Joden hebben opgepakt, in auto’s hebben gestopt en die ze uiteindelijk naar hun plek 
van ondergang hebben gebracht. 

 
00:08:05 
[image 03:08:14.16] 
RK Daar keken trouwens de mensen in de Gemeente, de inwoners die keken hen daar 

helemaal niet op aan, moet je luisteren, opdracht was opdracht. Nou ja ergens was het ook 
niet zo gek misschien. Ik zal u vertellen mijn vader die schilderen op een van die 
schuiten, op een van die werven van *Bodevers, want er waren een heleboel *Bodevers 
langs het Winschoterdiep. Daar werden in de oorlogstijd geen coasters gebouwd in 
oorlogstijd dat gebeurde na de oorlog, maar daar werden platbodems gebouwd voor de 
Duitsers, die ze nodig hadden straks “Wenn wir fahren gegen Engeland”. U kent dat lied 
misschien nog? Wel eens van gehoord, waar de Duitsers in liepen te marcheren als ze in 
troepen voorbij kwamen. Die schuiten heeft mijn oudeheer ook geverfd, bij het leven. 

 
00:09:02 
[image 03:09:11.08] 
RK En dan zei ik wel eens tegen hem, ik zeg, eigenlijk zit je voor de Duitsers te werken. En 

dan zei hij: Maar wie nou niet, we motten toch rond komen, we motten toch eten en 
drinken. En zo was de heer Melling [agent?] ergens ook bezig. Maar ik vond dat net een 
brug te ver. De buurman. En de buurman Kruit die daar naast woonde die deed ook 
precies hetzelfde en Blokzeil een Hoogezand die deed ook precies hetzelfde. Ik heb er 
later iets van gelezen in geschriften die ik in handen kreeg, dat men daar een publicatie 
over heeft gemaakt van de rol van de gemeentelijke politie en de rijkspolitie in oorlogstijd 
ten aanzien van hun hand en span diensten in oorlogstijd ten opzichte van de Duitsers. 
Daar is lectuur over verschenen, dus dat ik dat niet lustte dat is niet zo gek. 

 
00:10:00 
[image 03:10:09.06] 
IV Op dezelfde brug stonden de Canadezen? 
RK Ja 
IV De buurman stond erbij? 
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RK Ja, nou die kwam ook naar mijn vader toe en feliciteerde hem ook met het binnenkomen 
van de Duitsers (Canadezen). Van eindelijk is het zover. Want ja, mijnheer Melling was 
geen NSB'er, begrijpt u, het was geen nazi of wat dan ook. Het was gewoon een 
politieagent die deed wat hij moest doen. Maar ja, achteraf gezegd, eigenlijk niet genoeg 
doorgedacht, behalve dan leraren, onderwijzers, mensen die gewoon diensten verrichten, 
waren er niet zo gek veel mensen die nooit iets voor de Duitsers hebben gedaan, direct of 
indirect,  

 
00:11:00 
[image 03:11:09.14] 
RK begrijpt u, en ja mijn pa heeft daar dus ook ergens aan meegedaan, die heeft daar grof 

geld aan verdiend. Hij kreeg het dan wel niet van de Duitsers, maar hij kreeg het wel van, 
hoe heet dat, van de *hellingbaas, zeg maar. Er zijn dus wel mensen die gefusilleerd zijn 
omdat ze in die lasnaden van die schuiten elektrodes deden die ze dus niet goed 
dichtlasten. Waarbij ze dus wisten dat die schuiten bij het minste of geringste zouden 
breken. Die kerels zijn er geweest, maar wat gebeurde er dan, dan kwamen die Duitsers 
met hun infrarood apparatuur zal ik dan maar zeggen, of hun x-ray apparatuur, gingen ze 
dus scannen hoe die boten gelast waren. En als dus bleek dat daar boten bij zaten die dus 
niet goed gelast waren en waarbij ze dus konden zien moedwillig zijn hier elektroden bij 
ingebracht dan werden er gewoon mensen van de werf gepakt en die werden ter plekke 
gefusilleerd.  

 
00:12:03 
[image 03:12:03.01] 
RK Of je het gedaan had, dat donderde niet, er moet een voorbeeld gesteld worden op deze 

werf. Piet, Jan, Klaas nu, tegen de muur, kledder daar lagen ze terplekke gefusilleerd. 
IV Heeft u dat gezien? 
RK Dat heb ik niet gezien, dat is gebeurd bij Bodevus (…?). Ik ben trouwens wel ben ik 

getuigen geweest van een fusillade in Hoogezand, dat heeft nou even niks met Joden te 
maken. Maar wel met stakingen. Er hadden mensen gestaakt op die scheepswerven en die 
Duitsers hadden gezegd: als jullie weer aan het werk gaan dan gebeurd er verder niks met 
jullie en met de werf, en toen heeft men dus hun woord gebroken. Op een gegeven 
moment hebben ze op de personeelslijsten gekeken, hebben daar mensen uitgepikt en 
daarvan hebben ze gezegd die moeten bij de Strokarton fabriek Beukema komen in 
Hoogezand en wat ze daar moesten wist niemand. Daar was daar een man bij van de 
familie Imbos waarbij de zoon zei tegen de vader: 

 
00:13:01 
[image 03:13:10.02] 
RK nou Pa ik ga wel. Want pa zat op de wc. Toen dus dat bericht kwam, van je moet nu 

komen. En die is dus op de fiets naar Hoogezand gegaan. Die jongen heeft het leven er bij 
ingeschoten. Want ze werden opgewacht door de Duitsers werden in vrachtwagens 
gedouwd zijn naar de Beukema* Strokarton fabriek gereden. En ik reed daar toen net 
langs, want ik moest naar een Bijbelkring in Hoogezand, daar had ik les van iemand met 
nog een stel jongenlui. En ik reed er langs en toen stonden die Duitsers daar in rotte (?) 
van drie, stonden ze gericht op die jongens, waarbij ik nog een keer zag met de klompen 
nog aan zo was het gegaan, en toen ze er langs reden hoorde ik het salvo en zag ik het 
hele spul in elkaar zakken. En ik reed door naar de bijbelles en even later hoorde ik dus al 
die nekschoten, of die genadeschoten van al die kerels die daar gefusilleerd werden. 

 
00:14:00 
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[image 03:14:08.22] 
IV Terwijl de bijbelles? 
RK En de bijbelles ging rustig door, die was iets verder.  
IV De dominee? 
RK Ja, die heb ik het wel verteld, en ja die vonden het verschrikkelijk, maar ja het was het 

uur van de bijbelles en dat ging dus gewoon door (lachend). Ik heb mijn verstand er niet 
bij gehad die avond, ik hoorde alleen maar die schoten en die mensen enzovoort. De 
straat waar ik woonde die heette vroeger de Hoofdstraat, die heette Hoofdstraat, die heet 
nu de Gerrit Imbosstraat, diezelfde straat waar dus even later.. in de oorlogstijd die Joden 
in die bestelbus zaten, die is later herdoopt tot Gerrit Imbosstraat. Dat was een van die 
jongens waarvan ik gezien heb dat ze werden neergeschoten bij de Strokarton fabriek van 
Beukema in Hoogezand. 

IV Dank u wel 
 
00:15:01 
[image 03:15:09.64] 
 
 
EINDE 
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