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Samenvatting De geïnterviewde vertelt over zijn kinderjaren in Amsterdam-
Zuid waar hij te midden van de Joodse bevolking opgroeide. 
Hij vertelt over zijn Joodse vriendjes, over een razzia bij hem in 
de straat en vertelt hoe hij stiekem een leeggehaald huis binnen 
ging. Verder beschrijft hij een aantal gebeurtenissen die hij met 
zijn vader beleefde: de Duitsers op de Dam, de Dolle Dinsdag 
en een Jodenbuurt waar al het hout uit werd gestolen.  
 

The interviewee talks about his childhood in Amsterdam South 
where he grew up amidst the Jewish population. He talks about 
his Jewish friends, about a roundup in his street and how he 
secretly entered an abandoned house. He also describes a few 
situations he experienced together with his father; he describes 
Germans at Dam Square in Amsterdam, Dolle Dinsdag 
(September 4, 1944), and the Jewish neighbourhood where all 
the wood was stolen.  
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Transcriptie 
 
 
00:00:00 
 
 
00:00:25 
[image 01:01:17.15] 
IV Kunt u me zeggen hoe u heet en waar en wanneer u bent geboren? 
PO Mijn naam is Pieter Oldenburg en ik ben geboren 15 mei 1931 in Amsterdam.  
IV Heeft u daar ook altijd gewoond in uw jeugd?  
PO Ja ik heb altijd in Amsterdam gewoond, zij het dat toen ik twee jaar was naar de 

Maanstraat verhuisd ben.  
 
00:01:01 
[image 01:01:22.00] 
PO Toen toen kwam ik dus echt in Amsterdam-Zuid te wonen.  
IV Wat was dat voor een buurt?  
PO Amsterdam-Zuid was een buurt die in no-time uit de grond gestampt werd. Het 

was het plan Berlage en nou het was eigenlijk een soort revolutiebouw de ene 
bouw failliet en de ander nam het over. En zo verrezen er op een gegeven moment 
allemaal blokken en die stonden heel lang leeg die woningen. Er waren mensen 
die konden daar gewoon 2 maanden gratis wonen, als je alsjeblieft maar wilde 
wonen daar. En daar heeft mijn vader toen een banketbakkerij overgenomen 
zodoende kwamen wij daar te wonen.  

IV Uw vader was banketbakker? 
PO Ja, mijn vader was banketbakker.  
IV Was het een buurt voor de beter gesitueerde of was het een arme buurt. 
PO Nee het was niet de arme buurt het was eigenlijk zo'n beetje er tussen in. En heel 

veel van die woningen die werden betrokken door Joden die uit Duitsland 
gevlucht waren. Dus we hadden ongeveer ik denk dat veertig procent van onze 
klanten Joods waren.  

 
00:02:03 
[image 01:02:21.17] 
IV Zoveel? 
PO Ja, zoveel. En ook op school, dertig veertig procent van de kinderen was Joods.  
IV Zat u op een, op wat voor een school zat u 
PO Openbare school. Openbare lagere school. Eerst een kleuterschool, dat heet 

tegenwoordig de onderbouw geloof ik en als je zes jaar was ging je naar de grote 
school en nou daar heb ik toen dus eigenlijk de oorlog meegemaakt en vooral dus, 
toen ik wat ouder werd ja dan zag je toch dat eh na de nederlaag van het 
capitulatie van de Nederlandse leger dat je annex meer onder Duitse invloed stond 
natuurlijk.  

IV Laten we nog eens even in de dertiger jaren blijven.  
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PO Ja. 
IV Die kinderjaren, want u bent zes, zeven, acht jaar zo, '37 '38 
PO Ja.  
IV Herinnert u zich daar nog dingen van?  
 
00:03:00 
[image 01:03:15.23] 
IV De sfeer in de buurt, de sfeer op school veertig procent Joodse kinderen.  
PO Ik heb nog een schoolfoto, een schoolfoto en daar kun je eigenlijk, als je een 

beetje goed kijkt dan zie je wel welke kinderen Joods waren en welke kinderen 
niet. En zo als gezegd waren het ook veel mensen die uit Duitsland gevlucht 
waren en die woonden dan daar ook in die buurt he. Er is ook nog een categorie 
Duitse Joden geweest die hebben zich meer in de omgeving van de 
Beethovenstraat, de Appololaan gevestigd en dat waren, dat was intelligentie ja en 
de mensen die wat meer in de melk te brokkelen hadden. Bij ons was het eigenlijk 
gewoon een beetje, het tegen de middenstand aan. Kleine zakenlieden.  

IV     Wat spraken ze voor taal (...?) ? 
PO Nederlands alleen, ook wel Jiddisch met elkaar (Dhr lacht) ook wel Duits 

natuurlijk he, die Duitse Joden die kon je natuurlijk goed verstaan dat is, dan kon 
je het verschil echt wel van merken.  

IV Ja? 
PO Ja.  
 
00:04:00 
[image 01:04:13.14] 
PO En mijn vader had daar ook een ijssalon bij daar verkocht hij dan 's avonds ijs en 

toen kwam op een gegeven moment, kwam een Duitse Jood daar ijs kopen.  
IV Dat is in de dertiger jaren?  
PO Ja, ja dat is nog voor het uitbreken van de oorlog dan. En die man was kennelijk 

in Duitsland helemaal in elkaar geslagen want die zat nog onder de wonden en 
toen realiseerde mijn vader zich eigenlijk pas heel erg goed hoe erg het daar was 
in Duitsland.  

IV Werd er bij u thuis gesproken over wat er in Duitsland aan de hand was?  
PO Mijn vader was socialist, we lazen 'Het Volk', wat naderhand het 'Vrije Volk' is 

geworden. En daar werd inderdaad over gesproken, ik weet nog goed. We hadden 
een boek dat had mijn vader gekocht bij de Arbeiderspers en dat gaf de bezetting 
van Praag werd daarin verteld, en daar zag je die verzetsstrijders die door de 
riolen gingen om zich te verschuilen en anders weer op te duiken.  

 
00:05:01 
[image 01:05:12.13] 
PO En uiteindelijk werden ze allemaal opgepakt natuurlijk. Dat boek hebben wij nog, 

heb ik nog heel lang gehad.  
IV Werd er aan tafel gesproken over wat er in Duitsland gebeurde ? 
PO Nou er werd niet uit expliciet allemaal over gesproken wat er in Duitsland 

gebeurde, maar er werd wel gesproken over de grote oorlogsdreiging van 
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Duitsland natuurlijk he. De eerste wereldoorlog waren wij neutraal gebleven en eh 
we hoopten dat dat de tweede, bij een volgende conflict weer zou gebeuren. Maar 
dat pakt natuurlijk heel anders uit.  

IV Ja die school.  
PO Ja. 
IV Moet ik me voorstellen als…, het is nogal wat veertig procent kinderen die uit 

Duitsland komen.  
PO Nee, nee niet uit Duitsland komen. Veertig procent Joods die Joods zijn.  
IV Er woonden daar veel Joodse.  
PO Ja ja Nederlands Joodse, mijn vriendjes waren allemaal Nederlands, op een dan na 

maar die sprak zo goed Nederlands dat je niet meer, en zijn ouders ook die waren 
helemaal vernederlandst.  

 
00:06:04 
[image 01:06:13.12] 
PO Maar die kwamen uit Duitsland, die kwamen uit Kaiserslautern. Dat is een familie 

waar ik eigenlijk het meest mee opgetrokken ben.  
IV U had ook vriendjes die Joods waren?  
PO Ja, kon niet anders natuurlijk je zat er midden in en waarom niet?  
IV Hoe heette ze? 
PO Ene heette Alfred Cohen dat was degene die uit Kaiserslautern kwam en dan had 

ik verder een vriendje en die heette Ido Hertzberger, zijn vader hoefde niet, moest 
wel een ster dragen maar hoefde zich niet bang te maken want hij had een 
christelijke vrouw, maar Ido was ook uitgesproken Joods uiterlijk en verder had je 
Maupi van Moppes (...?) en ik weet hoe die namen meer heten.  

IV Draaide de ijssalon goed in de dertiger jaren?  
PO Ja hoor, jawel het goedkoopste ijs was 3 cent en van drie en alle smaken. Ja. Maar 

mijn vader moest berenhard werken zeven dagen in de week, de winkel was altijd 
open. Zondag werd ik met mijn zusjes de straat opgestuurd.  

 
00:07:02 
[image 01:07:08.07] 
PO Nou toch wel leuk met knikkeren en tollen en al die dingen, bokkie sprongen en al 

die dingen die je dan als kinderen deed natuurlijk. En de school was ook wel leuk. 
Vooral als er iemand jarig was enzo.  

IV Op de school zaten alle gezindten door elkaar? 
PO Ja, uiteraard ja tuurlijk.  
IV Liep dat helemaal gesmeerd.  
PO Absoluut helemaal gesmeerd. Absoluut helemaal gesmeerd. Geen enkel gevoel 

van die zijn anders of hoe dan ook, absoluut niet.  
IV Grapjes over 
PO Nee, onder de kinderen zeker niet. Oudere mensen hadden wel eens grapjes, maar 

onder de kinderen helemaal niet natuurlijk.  
IV Grapjes die u hoorde?  
PO Ja je had van die uitdrukkingen van bijvoorbeeld als er twee mannen samen iets 

hadden gedaan een klusje, een schilderij opgehangen ofzo en dan zei er iemand: 
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'nou dat hebben jullie goed gedaan' en dan zeiden ze 'ja, twee Joden weten wat 
een bril kost' zeiden ze dan he.  

 
00:08:03 
[image 01:08:07.03] 
IV Wat? 
PO Twee Joden weten wat een bril kost. Dat was dan ja eh even goed voor elkaar 

geknutseld.  
IV Wat betekende die uitdrukking?  
PO Nou wij zijn ik denk dat ze dan zeiden, we hebben het zo goed gedaan, twee 

Joden weten wat een bril kost he ik weet niet wat ik daar verder nog aan. Dat was 
gewoon een gezegde en je had het natuurlijk altijd over een 'voddenjood' dat 
waren ook vaak Joden, maar ook niet alleen Joden die de vodden ophaalden. Die 
vodden die gingen dan, dan riep die 'Apeerko apeerko' riep die en dat betekende 
blijkbaar oud kleren koop ik. Dat was dan dat Apeerko en heel hees en dan werd, 
dan kwamen ze naar beneden de mensen met oude jurken, broeken enzovoorts en 
die werden dan gewogen met een inster (...?) en die werden op die kar gegooid en 
dan kregen de mensen een kwartje of twee dubbeltjes voor en dat gaat nu dan in 
die zakken naar Roemenie en het Leger des Heils.  

 
00:09:01 
[image 01:09:02.14] 
PO Maar het werd vroeger werd het dan getransporteerd naar het Waterlooplein en 

dan om een uur of vier dan kwamen al die voddenmannen kwamen terug en dan 
gingen de arme mensen die gingen nog tussen roden of er nog iets bruikbaar was 
en daar kochten ze dan iets van en de rest werden lompenpapier van gemaakt. 
Maar het leven was zo ontzettend verschillend met dat wat we tegenwoordig 
hebben he. Eerst was er heel veel paardentractie, dus alles ging met paard en 
wagen. Dus overal lagen paardenvijgen. Iedereen heeft het nu wel over die 
hondenpoep maar die paardenpoep was ook niet achterlijk. En dan zaten de 
mussen er nog in te pikken of er nog haver in zat ofzo. Je had allerlei mensen op 
straat die aan de kost probeerde te komen, straatzanger, muziekanten, mensen die 
zich heel gek verkleedden, ik herinner me ook een man die liep met hoedendozen, 
die had zo'n twintig hoedendozen om zich heen en dan hield hij zijn mond op de 
ene hoedendoos en dan kreeg je een soort geluidsversterking en dan riep die 
'hoedendoos in alle maten' riep die dan 'koop koop die hoedendozen' en wij liepen 
daar achteraan he want dat is prachtig.  

 
00:10:09 
[image 01:10:08.02] 
PO Maar die man kwam ook in andere steden natuurlijk en veel straatmuzikanten ja. 
 Maar bedelaars had je niet en drugsverslaafden had je ook niet.  
IV Waren er veel winkels die Joodse eigenaars hadden?  
PO Er waren ook veel Joodse winkels ja, gewoon dezelfde verhouding zal ik maar 

zeggen, zoals de bevolking samengesteld was. Zo had je ook Joodse winkeliers. 
Onze slager was Joods, dat was slager slager en dat is een, een heel dramatisch 
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verhaal heb ik daar over te vertellen. Maar dat komt misschien nog later aan de 
orde. En ja wat nog meer voor Joodse winkels, er was een zo'n delicatesse 
winkeltje was er Van Wessels die verkocht van die, die man stonk ook een beetje 
naar visjes enzo daarbinnen een beetje groezelig/kroezelig (...?). Die verkocht dan 
kalmoes en harinkjes en zuur en noem maar op he, heel klein winkeltje was dat 
ook.  

 
00:11:07 
[image 01:11:03.22] 
PO En de chef van Albert Heijn dat was een Jodenman bij ons in de straat  
IV Wist men van elkaar wie er Joods was of 
PO Dat is altijd toch moeilijk om te zeggen want ik heb ook een vriend was die 

uiterlijk pro-Joods was die mocht, die werkte bij de Cinetostudio's (...?) in 
Duivendrecht en toen moest er een foto gemaakt worden van het personeel dat 
stond toen allemaal onder Duitse in de Duitse bezetting en toen zeiden ze 'jij moet 
er maar niet op, want dat eh wilde niet.' Terwijl die man helemaal niet Joods was, 
maar gewoon het uiterlijk had.  

IV In die dertiger jaren 
PO Crisistijd  
IV Crisistijd 
PO  Veel werklozen 
IV Zag u daar iets van?  
PO Ja, ja ja er waren dus werklozen inderdaad, mensen die stempelden zoals dat 

heette.  
 
00:12:03 
[image 01:11:57.16] 
PO Ja het was gewoon een armoedige tijd natuurlijk.  
IV In Duitsland veranderde in die jaren veel herinnert u zich iets van, u was kind he? 
PO Nee, dat van die propaganda en die films die we naderhand gezien hebben 

gekregen van Lenin en Stalin enzo nee dat hadden wij gewoon nee. Wij wisten 
alleen dat, wij vermoede alleen dat ze een heel groot sterk leger hadden, er ging 
ook een mopje was daarvan  eh Hitler had een parade nodig en toen had hij aan 
het Nederlandse leger gevraagd kan ik wat tanks van u krijgen? Om mijn parade 
nog een beetje spectaculairder te maken en toen had die Nederlandse generaal 
commandant, had gezegd: 'wilt u ze een of allebei?'`haha de supermatie van 
Duitse leger enzovoorts daar voelde we ons angstig voor maar dachten ja wij 
hebben ze niks gedaan en wij zullen wel weer neutraal blijven natuurlijk.  

 
00:13:00 
[image 01:12:52.18] 
PO En dat dachten natuurlijk ook veel Duitse Joden die naar Nederland vluchtte, 

totdat ze natuurlijk op 10 mei in eens allemaal probeerden weg te komen he via 
IJmuiden. En dan naderhand droevig terugkeren.  

IV Die dertiger jaren, op een gegeven moment ìs er dan toch ineens die Duitse aanval 
PO Ja. 
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IV Herinnert u zich waar u was en hoe u dat beleefde?  
PO Ja. Het was 10 mei en het hing al een beetje in de lucht natuurlijk, he de 

mobilisatie was al afgeroepen en ja er werd ontzettend er werd met lucht 
beschermende verduistering, mijn vader was bij de luchtbescherming die had zich 
aangemeld. Die moest dus controleren of er geen licht uitstraalde, dus dat was al. 
En toen werd ik 's morgens wakker ik lag in mijn bedje en toen hoorde ik 
'retetetet-tet-tet-tet' ik denk mitrailleur geschut hoorde ik he. Ik denk ook Jezus het 
is zover en toen kwam mijn moeder en die zegt, kom eruit het is oorlog de 
Duitsers hebben ons land binnengevallen. 

 
00:14:07 
[image 01:13:56.10] 
PO En toen bleek dat dat 'reteketet' wat ik hoorde, dat had te maken met de aanval op 

Schiphol. Schiphol is dus ook gebombardeerd omdat daar jachtvliegtuigen 
stonden natuurlijk en die startbanen enzo  

IV Vliegveld? 
PO Vliegveld Schiphol, ja. Nou en om nou eventjes aan te geven hoe weinig benul 

wij hadden van de oorlog en ook onze ouders, toen ging de telefoon en toen belde 
een collega van mijn vader die wij oom Anton noemde. Die had een auto, dat was 
een uiterst zeldzaam iets. Dat was een Fiat Balilla (...?) zo'n sigarenkistje op 
wielen. En die zei ik hoor ze zijn bij Schiphol bezig, ja zegt mijn vader dat hoor ik 
ook. Hij zegt zullen we eens even gaan kijken? Nou zegt mijn vader dat is 
misschien wel leuk. Dus die Fiat Balilla kwam voorrijden mijn neefje zat al 
achterin en ik ging ernaast en mijn vader ging erbij en dan gaan we nog even oom 
Herman ophalen want die woonde op de Amstelveenseweg. 

 
00:15:01 
[image 01:14:48.15] 
PO En toen gingen we dus met z'n allen richting Schiphol om te kijken hoe zich daar 

het oorlogsgeweld afspeelde, dat hadden we nog niet eerder beleefd natuurlijk. En 
toen werden we onderweg aangehouden door een officier met zo'n kepie op en 
van die poeties (...?) aan he en die op ons aan en die zegt: 'waar gaan de heren 
naar toe?' Toen zei mijn oom: 'we gaan even Schiphol want we horen dat daar 
gevochten wordt.' En toen zegt die 'u gaat helemaal niet naar Schiphol, ik zal u 
wat anders vertellen ik vorder deze auto en u brengt me naar Den Haag.' Dus toen 
moesten wij die man naar Den Haag brengen en die was waarschijnlijk daarbij 
Valkenburg was die gedetacheerd, was zo'n opkomstplaats en die was heel 
enthousiast en die zei we rammen ze eruit, dat kunnen ze nooit winnen van ons. 
Nou nu hebben ze bij Valkenburg geloof ik ook heel veel vliegtuigen verloren 
vooral he? Zoveel van die trantsportvliegtuigen,(...?) dat Goring (Hermann 
Goring?) wel eens gezegd heeft het was eigenlijk niet meer mogelijk om kort 
daarna Engeland aan te vallen. Dat vergeten ze dat altijd om de slag om Engeland, 
maar die Nederlandse afweergeschut en bovendien die drassige bodem waar ze 
niet meer uit konden op stijgen, dat was dat werd ze toch fataal. 

 
00:16:09 
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[image 01:15:53.11]  
IV Herinnert u zich iets van het gesprek met de soldaat in de auto? 
PO Ja die was, ja in zoverre die was heel strijdlustig. Hij zegt zit er nou niet over in, 

hij zegt 'ze krijgen op hun donder, zeg dat lukt ze nooit'  
IV Dat duurde even.  
PO Ja. Toen kregen we natuurlijk berichten over de Grebbeberg enzo. En toen was 

het ook net in die tijd Moederdag en Moederdag was vroeger altijd voor de 
banketbakker een heel belangrijke dag. Want dan werden er zeker zo'n vijftig 
zestig taarten verkocht je dan voor moeder. En mijn vader zei nou die taarten dat 
zal dit jaar wel niks worden he, want onze jongens die sneuvelen daar op de 
Grebbeberg, maar ze waren nog altijd net zo zeikerig als altijd he. 'Ik had mokka 
besteld en je zou er geen nootjes opdoen enzo haha' ongelooflijk he? 

 
00:17:02 
[image 01:16:44.07] 
PO Mensen, wat wisten de mensen ervan. Wij kropen in een kast en die was onder de 

stoep, onder de portiek was die gebouwd en als het luchtalarm ging dan kroop 
mijn moeder en de kinderen onder die kast en dan kwam mijn vader wel eens 
thuis en dan zegt die 'wat doen jullie in de kast?' Nou mijn moeder zegt de sirene 
ging toch net? Ja maar dat is wel de sirene van veilig. Nou en toen kreeg je 
natuurlijk het bombardement van Rotterdam en toen dachten ze in Amsterdam, 
wanneer zijn wij aan de beurt natuurlijk he? Ja en toen heeft Nederland 
gecapituleerd.  

IV Herinnert u zich dat?  
PO Ja tuurlijk, de koningin was weggegaan je hoorde dan op de radio dat het 

afgelopen was he. Nou en inmiddels was het toen 15 mei, dat was mijn verjaardag 
ik was negen jaar toen, werd ik die dag. En toen gingen we naar, ik moest een 
nieuwe schooltas hebben, dus gingen we naar de Kalverstraat een Zumpolle een 
hele grote leerwinkel.  

 
00:18:03 
[image 00:18:03.04] 
PO En toen zegt die mevrouw: 'hoe oud is die jongen?' en toen zegt mijn vader hij is 

negen, hij is negen geworden. En dan gaat hij dus in september naar de vierde 
klas. Zegt dan moet die wel een grotere schooltas hebben, want daar moet een 
atlas in. Dus ik kreeg een grote schooltas waar een atlas in kon en toen zijn mijn 
vader en ik de Kalverstraat uitgelopen en toen kwamen we op de Dam en toen 
trokken daar net de Duitse, een tankbrigade trokken binnen met prachtige 
gigantische pantserwagentanks met kerels daar bovenop met zwarte baretten 
schuin en al die NSB'ers stonden langs de kant te juichen: 'welkom' bloemen 
gooien en chocolade gooien naar die soldaten. En toen ik die overmacht zag he en 
dat grote en dat machtige dat bedreigt me, ik dacht we komen nooit meer vrij. We 
komen nooit meer vrij. Paar dagen later, die Duitsers, het was altijd die Duitsers 
dit en vrouwen verkrachten en roven enzo. Maar dat viel ontzettend mee, dat was 
helemaal niet het geval.  
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00:19:01 
[image 01:18:39.20] 
PO En ze kwamen allemaal bij ons in de winkel, want daar was natuurlijk nog van 

alles te koop op chocolade en cacao en dat kochten ze allemaal netjes betaalden ze 
en dat stuurden ze dan naar Duitsland he. En toen stond ik op een gegeven 
moment, toen kwam ik de winkel uit en ik keek naar links en toen zag ik twee 
Duitse soldaten weglopen in grijs uniform, want er zat bij ons in de grote garage 
van de Siberg (...?) daar was de commandant gevestigd en dat waren luchtmacht 
soldaten he. Die hoorden bij het afweergeschut, bij de vlak. En toen zeg ik 'daar 
lopen twee moffen' riep ik he. En toen zei die (...?) vrouw 'sssssst'. Dus dat moest 
ik maar niet zeggen.  

IV Wat u zelf herinnert, veranderde iets in de buurt? In de dagen na de capitulatie?  
PO Niet direct, niet direct nee. Mensen gingen wel hamsteren natuurlijk he.  
 
00:20:00 
[image 01:19:35.14] 
PO Slaolie en meel en suiker enzovoorts en chocolade ook. En dat wel. Maar 

eigenlijk ja je krijgt iedere keer weer, vooral in het begin toen werd, toen stond er 
dus in de krant dat was toen Het Volk nota bene. Maar goed die was toen ook 
onder censuur gesteld en overgenomen waarschijnlijk. Daar stond 'Duitsland is er 
niet op uit om Nederland te onderdrukken, maar Duitsland zal Nederland 
beschermen. Duitsland is een schild voor Nederland.' Weetje (Lachend). Nou ja 
dan dacht je, misschien is het ook wel zo.  

IV Las u dat zelf?  
PO Ik. Ja ik heb dat zelf gelezen in de krant ja. Ik kon toen al goed lezen natuurlijk ik 

zat in de derde klas.  
IV Veranderde er in de eerste maanden na de capitulatie op school iets dat u zich 

kunt herinneren?  
PO Nee. Nee, eigenlijk niet nee. Nee ik heb daar geen voorbeelden van nee.  
 
00:21:04 
[image 01:20:37.06] 
IV In de buurt iets?  
PO Nou het was wel zo dat op een gegeven moment, dat je natuurlijk kinderen in de 

klas had van NSB'ers. Bij mijn vriendje Ido Hertzbergen op de trap woonde een 
familie die heette Engelsman of Engels dat weet ik niet meer. En die jongen 
heette Sjonnie en dat was ook een vriendje van ons. En toen was die mevrouw 
toen de oorlog uitgebroken was, toen stond die van Engels heel erg te huilen. En 
toen zei mevrouw Hertzbergen tegen: 'ach mevrouw Engels, maakt u zich toch 
geen zorgen want de Engelse piloten en Canadese, ze was geloof ik Canadese, die 
Canadese piloten die zijn heel goed en maakt u zich geen zorgen. 'Nou ik vind het 
zo erg voor die Duitsers.' Toen bleek dus dat zei op de hand van Duitsland, dat ze 
NSB'ers waren. Die vader is ook prompt enige tijd daarna is die naar Duitsland 
gegaan om daar te gaan werken. En dan stuurde die allerlei winterhulp speldjes en 
dingetjes stuurde die op en die had die jongen allemaal en wij waren: 'goh leuk 
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zeg' ja van mijn vader in Duitsland maar we wilden het toch eigenlijk niet hebben 
hoor.  

 
00:22:08 
[image 01:21:38.16] 
IV Nee?  
PO We wilden het toch niet hebben, maar het was volop interessant ja.  
IV Waren het geen mooie speldjes?  
PO Het waren van die vogeltjes die ze dan hier (Dhr Oldenburg wijst naar z’n linker 

borst) op hun padje hadden, dat was een was soldaat eerste klas en twee was 
korporaal en drie was dan onderofficier en de sergeant wat wij noemen.  

IV En dat stuurde de vader van Sjonnie stuurde dat op.  
PO Ja en dan stuurde die weer allerlei Winterhulp speldjes dat was een zeemijn en 

een bom en van dat soort rotzooi. Ja, kijk die kinderen werden meteen al niet, met 
de nek niet aangekeken natuurlijk. Dat die werden besmet. We hadden ook 
kinderen die bij de Jeugdstorm zaten. En dan vonden we allemaal maar niks, ja 
het was eigenlijk heel simpel want je had de goede en de kwade. Eigenlijk 
simpeler kan het niet he.  

 
00:23:00 
[image 01:22:28.13] 
PO En die kwaaie dat waren die NSB'ers en die WA mannen in die zwarte pakken en 

de goeie dat waren dan die mensen die anti-Duits waren.  
IV Dus er werd ook niet meer met Sjonnie gespeeld?  
PO Nee. Nauwelijks, je komt er wel eens niet onderuit natuurlijk in het speelkwartier 

dan eh. 
IV Zeiden de onderwijzers iets op school over het verloop van de oorlog?  
PO Nee. Niet dat ik me dat herinner nee. Het was wel beklemmend natuurlijk 

allemaal, maar nee.  
IV Bleef alles in de buurt zoals het was?  
PO Redelijk de eerste tijd nog wel, redelijk zoals het was.  
IV De eerste tijd.  
PO Ja. En eh ik had dus alleen later als ik nou echt de data zou moeten weten dan zou 

ik in Loe de Jong moeten kijken maar ik weet niet, de data slag ik maar even over 
ik put alleen maar uit wat ik zelf gezien en gehoord heb.  

 
00:24:00 
[image 01:23:26.07] 
PO Ik had pianoles van Jacob Hamel Junior, Jacob Hamel dat was een dirigent van 

het AVRO kinderkoor, heel beroemd. Naderhand is er een koor naar hem 
vernoemd. Sjaak Hamelkoor (...?) uit ... tijd.  

 
(...) onderbreking. 

 
IV U had pianoles van Jacob Hamel.  
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PO Junior. Ja de zoon van de beroemde kinderkoor dirigent en mijn vader en moeder 
hadden door het harde werken een zekere welstand opgebouwd en wij woonden 
toen boven de zaak en mijn vader had een vleugelpiano gekocht. En dan zat ik 
naast meneer Jacob Hamel die heeft mij dus de elementaire beginselen pianospel 
geleerd. De C zat bij het sleutelgat dat weet ik nog wel. En toen zat die naast me 
en toen kwam mn moeder binnen, en die zegt mevrouw Oldenburg heeft u al 
gehoord wat voor ereteken wij gaan dragen. 
 

 
00:25:03 
[image 01:24:26.14] 
PO Nee zegt mijn moeder wat bedoelt u ? We moeten allemaal een gele ster op 

hebben, zei die. En mijn moeder zei dat zal toch niet waar zijn? Ja zegt die. Nou 
mijn moeder was helemaal ontdaan natuurlijk, en geschokt daarvan en ja zegt die 
dat is weer wat nieuws. Nou en inderdaad zag je dan op een gegeven moment 
kwamen die sterren op straat he. Eerst met een veiligheidsspeld vastgemaakt en ze 
dachten ze nog nu kunnen we het nog nuen (...?). En toen op een gegeven moment 
met grove steken op de jas gezet. En daarna werden ze dan keurig netjes, 
waarschijnlijk door een stoffage bedrijf werden ze op alle kleding aangebracht he. 
Ja. Maar het gekke was van het geval dat er toch een heleboel kinderen hoefden te 
dragen omdat hun ouders waarschijnlijk gemengd gehuwd waren zoals dat heette. 
En ja en dan hadden we dus Ido en droeg ook geen ster. Ik geloof zijn vader wel 
maar die kwam haast niet meer op straat.  

 
00:26:00 
[image 01:25:20.21] 
PO Maar en mijn zusjes die hadden twee vriendinnetjes om de hoek en dat waren 

Mollie en Meetje Friederiks (...?) en die moeder was Joods en die vader niet hij 
had een horloge import bedrijf. En die ja ik geloof dat ze wel een ster moesten 
dragen hoor die gemengde gehuwde personen, maar die hoefde zich geen zorgen 
te maken die hoefde niet, zogenaamd aan de arbeidsverruiming in Duitsland deel 
te nemen, zoals dat met een mooi woord heette he. Wat wij dus zeiden 
weggevoerd worden.  

IV Zo heette dat?  
PO Ja dat heette arbeidsverruiming, ja dus in Duitsland was een enorm tekort aan 

arbeidskrachten door de oorlog enzo en de Joden konden daar mooi in meehelpen. 
Maar dat was natuurlijk de hele bedoeling niet, dat weten we allemaal.  

IV Dus u had dat u zichzelf herinnert geen vriendjes die de ster droegen?  
PO Dat herinner ik me niet meer of het ook voor kinderen gold, dat herinner ik me 

niet meer.  
 
00:27:00 
[image 01:26:18.22] 
PO Dat is weg.  
IV Is er iets van op school dat u zich herinnert hoe daar op gereageerd werd of dat 

hier en daar dat u zichzelf herinnert?  
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PO Nee. nee. Iedereen vond het natuurlijk schandelijk. Laten we het zo zeggen, 
iedereen met een beetje gezond verstand die vond het schandelijk.  

IV Herinnert u zich iets van gesprekken thuis daarover?  
PO Ja natuurlijk mijn vader en moeder waren natuurlijk sterk anti-Duits en die eh ja 

die vonden het natuurlijk verschrikkelijk en daar kwam nog bij dat wij natuurlijk 
heel veel Joodse klanten hadden. Daar waren ook vrouwen bij van de leeftijd van 
mijn moeder die waren samen zwanger geweest en wanneer komt u baby’tje? 
Mijn zusje werd toen geboren. Daar was je een mee. Dat die mensen in eens zo 
afgetekend werden dat vonden ze schandelijk natuurlijk. Ik weet niet wat de 
bedoeling daarvan was uiteindelijk, uiteindelijk was het natuurlijk de bedoeling 
dat ze makkelijk opgepakt konden worden natuurlijk.  

 
00:28:04 
[image 01:27:19.22] 
PO Maar een scheiding tussen de Joodse en niet-Joodse mensen heeft het niet, is niet 

het effect geweest wat ze misschien bedoelt hadden. Wij vonden het 
verschrikkelijk.  

IV U zag ze als kind op straat lopen met een ster?  
PO Ja. Jaa. Tuurlijk. Ja. (...) ja. Valt even stil. (lachend) 
IV Ja ik probeer me dat voor te stellen. 
PO Ja maar op een gegeven moment, toen zat ik dan al op de, ik zat natuurlijk in de 

oorlog op de grote school zoals dat heette, klas 3. Toen was onze juffrouw, 
juffrouw Olthof een hele lieve vrouw was dat die ons lezen en schrijven had 
geleerd natuurijk. En die had een schriftje voor zich liggen en toen moest iedereen 
opgeven hoeveel Joodse grootouders die had.  

 
00:29:04 
[image 01:28:18.02] 
PO En dat hadden ze natuurlijk niet alle minuut maar dat hadden ze van te voren 

voorbereid, de kinderen moesten dan thuis ook vragen he. Nou, bij ons waren 
natuurlijk geen Joodse grootouders. Maar er waren dus, en dat schreef de juf 
allemaal op he. Maupie van Moppes twee Joodse grootouders, Piet Oldenburg 
geen Joodse grootouders, moest ze allemaal invullen he. Dat moest ze. Ja kunt 
wel zeggen van ja daar doe ik niet aan mee. Er zijn sommige mensen nu die dat 
wel eens zeggen. Mensen hadden veel meer verzet moeten bieden en maar tegen 
kogels is niet te vechten. Een kennis van mij die man is hardhorend die fietste 
over aan de overkant van Alseberg gasfabriek (...?) en die werd aangeroepen door 
een Duitse Schildwacht en hij hoorde het niet en die Schildwacht schiet hem zo 
van zijn fiets af. Allemaal gaten in zijn darmen, dwars door zijn body geschoten. 
Dus eh tegen kogels is niet het is allemaal zo makkelijk praten achteraf.  

 
00:30:00 
[image 01:29:11.15] 
IV Herinnert u zich andere dingen van school? Die te maken hadden met het 

naderend.   
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PO Ja want dat invullen van dat lijstje wat de juffrouw moest doen dat had het 
volgende doel. Dat de Joodse kinderen en de niet Joodse kinderen gescheiden 
werden. Die scholen werden opgesplitst. Ik zat op de Dintelschool en toen moest 
ik naar een school ik meen dat het de Vondelschool heette en die was in de 
Diamantbuurt bij de Verwoustraat (...?) in Amsterdam. En dat was toen mijn 
school.  

PO Toen wij thuis kwamen bij mijn vriendje Alfred Cohen die woonde daar met zijn 
ouders met zijn vader en moeder. Zijn vader deed in agenturen in ritssluitingen en 
knopen en haken en ogen enzovoort voor die mode.  

 
00:31:02 
[image 01:30:10.18] 
PO Oude oma lag daar op bed die was suikerziek die lag altijd op bed en die was 

altijd aan het piepen en zeuren. En dan zei altijd, ja ze komt uit Berlijn en die 
Berlijners piepen allemaal. Toen kwamen we daar aan en toen begon oma te 
huilen want nu zien we Piet ook niet meer. En toen zei Alfred zijn moeder, 
moeder denk je dat die kinderen zich daar iets van aantrekken? Dus dat was 
eigenlijk de eerste keer dat het ter sprake kwam. Nou die Joodse kinderen zijn 
allemaal òp ik geloof in het zelfde schoolgebouw gebleven. Ik de juffen van de 
kleuterschool waar ik natuurlijk daarvoor opgezeten had, dat was juffrouw Meijer 
(Meier?) dat was een hele lieve oude dame was dat, ik weet dat ze tegenwoordig 
allang in het onderwijs vertrokken zijn op die leeftijd, maar dat was een hele lieve 
oude dame die mij als verwend jongetje toch thuis liet voelen op school en toen 
heb ik een keer een foto gezien in een boek van Anne Frank en toen bleek dat die 
oude juffrouw Meijer van mijn kleuterschool die was de juffrouw van Anne 
Frank.  

 
00:32:06 
[image 01:31:12.02] 
PO Dus die was blijkbaar ook Joods. En die moest dus ook naar die Joodse school 

waar al die Joodse kinderen kwamen en daar zat Anne Frank ook bij natuurlijk. 
Dat was de zelfde juffrouw als ik op de kleuterschool had gehad. Dus die scholen 
werden gescheiden, het was voor mij niet zo prettig want ik moest veel verder 
lopen helemaal naar de Verwoustraat iedere keer. Maar goed daar heb ik dan ook 
wel mijn school, mijn lagere school afgemaakt en zodanig dat ik geslaagd ben 
voor het toegangsexamen van de HBS. Overigens op de HBS, maar dan loop ik 
eventjes vooruit daar had ik een rapport waarop stond Piet doet voor Duits zijn 
best niet. Nou zei mijn vader dat vind ik niet erg hoor. Haha (Lachend). Ja.  

IV U bleef met de Joodse vriendjes spelen?  
PO Ja, uiteraard, tuurlijk. Ja.  
IV De scheiding van de scholen maakte dat niet uit? 
PO Nee, absoluut niet nee.  
 
00:33:02 
[image 01:32:06.04] 
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PO Nee, tuurlijk niet. Ze wonen in de buurt, je hebt vriendjes in de buurt je hebt niet 
vriendjes overal vandaan natuurlijk, ja dat zou wel kunnen maar dat heb je niet. 
Het is het dagelijkse loopje he. En er woonde heel veel Joodse mensen daar bij 
ons in de buurt, heel veel Joden. Vrijdagavond werd ik altijd naar binnengeroepen 
en dan moest ik een kalenderblaadje afscheuren en dan moest ik het knopje van 
het licht omdraaien ik moest het gas aansteken, want ze mochten niet meer 
werken en ik was dus een Shabbat Goi zoals dat heette en ik kreeg een paar 
vandantjes (...?) ofzo. Nou jongetje ga maar weer, wonderlijk he? ja. Zo werd dat 
geloof dan toch door die mensen beleden he.  

IV Was dat bij u vriendje thuis dat u dat deed?  
PO Mijn vriendje was ook religieus maar dat was gewoon bij mensen op straat die 

riepen je binnen dus dan eh en als het een beetje schemerachtig werd, dan zegt 
jongetje kom je even binnen? Nou dan moest ik dat soort dingetjes doen, doe 
meteen de krant even weg of weet ik veel.  

 
00:34:03 
[image 01:33:04.24] 
PO Want ze waren/wilden absoluut. Ook als we wel eens een spelletje speelde. Euh 

mens erger je niet of weet ik veel wat we speelden dan moest ik de punten 
bijhouden, want zei mochten niet meer schrijven op zaterdag. Dus ik mocht 
schrijven en zei niet. Dat was arbeid. Kijk elke godsdienst kan je natuurlijk zo ver 
doortrekken als je wilt, dat zien we vandaag aan de dag natuurlijk. Je kunt het net 
zo gek maken als jezelf wilt.  

IV Dus op Sabbatsavond kwam je wel bij de ouders van het vriendje binnen ook?  
PO Ja, en dat was altijd. Dan kwamen ze uit de Sjoel en dat was altijd Marsavond 

(...?) he? Wij hadden het altijd vrijdag heel druk. En dan was je nog niet binnen en 
je had al een banaan in je hand. En lekker nootjes en het was heel gezellig, je had 
een grote gedekte tafel dat was Sabbat.  

IV Dus eigenlijk op de scheiding van de scholen na, nog weinig ongemak.  
 
00:35:01 
[image 01:34:00.09] 
PO Ja, nou ongemak dus van, het ongemak van minder beschikbaar worden van eten 

en het minder beschikbaar worden van kleding en zeep en tandpasta en noem 
maar, als je tandpasta wilde kopen dan moest je de lege tube inleveren want die 
werd dan weer omgesmolten. En natuurlijk de onvrijheid en vooral in die tijd dat 
de spertijd ingesteld werd. Dat je 's winters na achten niet meer op straat mocht, 
zomers na tienen niet meer op straat mocht, mocht je ook helemaal echt niet meer 
op straat. En dat was natuurlijk ook eh aan de andere kant had het wel het gevolg 
dat de buren bij elkaar kropen, en bij het licht dat ze dan nog hadden een 
olielampje of carbidlamp toch wat spelletjes deden of weet ik veel wat. En een 
belangrijke bron was ook altijd de radio, de Engelse radio, radio oranje he.  

V      Wat herinnert u zich daarvan?  
 
00:36:00 
[image 01:34:57.08] 
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PO Nou om te beginnen moesten alle radio's ingeleverd worden. Ja niemand mocht 
een radio meer hebben. Dus mijn vader moest ook zijn radio inleveren want hij 
had ten slotte een luisterkaart dus iedereen wist dat je een radio had. Hij heeft de 
achterkant van die radio opengemaakt en heeft zijn firmastempel genomen. Dirk 
Oldenbrug, D. Oldenburg banketbakker. ‘Pats pats pats’ die hele radio aan de 
binnenkant vol met stempels, dat die van hem geweest was, en die moest 
ingeleverd worden. Maar twee dagen later had hij al een andere het was heen hele 
grote koffer met twee spoelen en er zaten watten in en een accu in. En die stond 
onder de winkel onder de grond en dan ging mijn vader 's avonds even luisteren 
wat er nou weer gegaan was en dan kwam die boven. Maar daar mocht je 
natuurlijk op school helemaal niet over praten, want er waren inderdaad NSB'ers 
die tegen hun kinderen zeiden, let goed op als je goed luistert op school welke 
vader naar de Engelse zender luistert eh. Dat waren de hele slechte he. Het gros 
was niet slecht van die NSB'ers het gros was gewoon die waren meelopers of 'p' 
(Dhr maak geluid met de mond). 

 
00:37:00 
[image 01:35:55.01] 
PO Maar er waren natuurlijk ook hele fanatiekelingen bij he. En dat zijn, daar zijn 

allemaal boeken over verschenen en wat er allemaal gebeurd is.  
IV Bleef de sfeer zoals u die nu beschrijft zo de hele oorlog door?  
PO Nee, nee nee, want toen op een gegeven moment werden mensen weggehaald. Ja 

afhankelijk kregen ze dan een brief thuis van u moet zich dan en dan daar melden, 
dat was meestal de Hollandse Schouwburg dan he. Voor te werkstelling en die 
moet meenemen twee dekens en dit en een thermosfles en weet ik wat allemaal en 
dan werden ze weggehaald en dan was het huis leeg. En dan ging er een zegel op 
de deur en de volgende dag dan kwam Puls, dat was een verhuizer was ook van de 
AOC (...?) en die haalde dan die hele woning leeg he. Alles kleren, schilderijen, 
vloerkleden en de hele reutemeteut. 

IV Heeft u daar iets van gezien?  
PO Ja tuurlijk, er werd regelmatig verhuisd. 
 
00:38:00 
[image 01:36:52.12] 
PO 'Gepulst' werd er zeiden ze dan he. En dat ging dan in grote goederen wagons en 

werden naar Duitsland gestuurd en er stond op geschilderd 'Liebe aus Holland' en 
dat waren al die Joodse meubelen en tapijt?  

IV Zag u dat?  
PO Nou die trein heb ik nooit gezien maar dat heb ik dan weer gelezen, dat dat op die 

treinen stond. Maar ik heb dat zien leeghalen en dan waren die woningen 
helemaal leeg en dan mocht je er natuurlijk niet meer in. Maar dan klommen 
Alfred en ik die klommen over het balkon naar de buren die weggehaald waren en 
dan gingen we toch dat huis in en dan gingen we daar kijken wat er lag er lag nog 
wat drukwerk enzo er lagen reclame spelletjes enzo. Nou en die namen we dan 
mee he. Dan ging je gewoon dat huis in.  

IV Zag u wel eens iets van het weghalen van de Joodse families? Zelf als kind?  
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PO Nee ik heb dat, nee dat gebeurde, ik denk dat ze zelf daar naar toe gingen maar we 
hebben natuurlijk het einde het slot, het slotoffensief hebben we natuurlijk van 
haver tot gort meegemaakt.  

 
00:39:00 
[image 01:37:50.12] 
PO Dat was op een bepaalde dag, ik meen dat het een zondag was een mooie zonnige 

dag ook. En toen kwam er een buurman en die werkte bij de beurs, was een 
beursmakelaar.  

IV In welk jaar zijn we ?  
PO Ik denk dat het '43 was '44 eh ja. Het was een beursmakelaar en die kwam binnen 

en zei 'bewoner' (...?) zei die tegen m'n moeder ik heb vandaag vernomen dat heel 
Amsterdam-Zuid gerassialiseerd. Nou dat vonden we wel een heel mooi woord 
he. Mijn moeder zei ‘Hoe kan je het verzinnen zo'n woord he: 'gerassialiseerd'’ 
dus er zou een razzia gehouden worden. En ja inderdaad op gegeven moment reed 
er een luidsprekerwagens door de straat van iedereen moest binnenblijven en bij 
de ramen vandaan en alle Joden moesten zich melden. Dus dan bij de ramen 
vandaan, dat doe je natuurlijk niet dus we deden al die vitrage naar beneden maar 
we keken natuurlijk toch naar buiten.  

 
00:39:59 
[image 01:38:46.15] 
PO Nou en dan kwamen die auto's aan, vrachtwagens de eerste Joden die kwamen al 

aan he, net of ze gingen kamperen met dekenrol en rugzakken en dan wil ik u 
straks nog even iets vertellen over die Slager (...?) dat hebben we nog niet 
besproken maar die was er dus ook bij. En dan stonden we voor het raam och 
jezus mevrouw Kremer ook die mevrouw Polak ook ooh ach dat is toch niet waar 
en dat oude mens ook nog he. En dan liepen er Nederlands bij die dus van de 
foute kant waren, die riepen en er was er een bij die liep met een pistool te 
zwaaien, 'wharah' en toen stond die beursman die stond oh moet je die 
opscheppers zien zeg, op de beurs heb je niks te vertellen en hij zegt die klootzak.  

IV Was dat die man van de beurs?  
PO Was een beursman ook. En nou dus op een gegeven moment kwam er een vent 

voorbij en die zegt gaan jullie lekker met, tenminste zoiets denk ik he, met die 
Joden ophalerij, gaat het lekker allemaal. Zeg die heb je misschien soms zin om 
mee te gaan? Nou die kerel ging als een haas weg natuurlijk.  

IVMaar mochten er mensen op straat dan?  
 
00:41:01 
[image 01:39:46.04] 
PO Nee je mocht niet op straat, was gewoon een brutale hond die ja.  
IV Hoorde u dat, dat hij dat zei?  
PO Nou we zagen dus de gebarentaal he, want wij zaten binnen achter het raam en hij 

zei er wat van en toen zei die vent 'wil je ook mee' ofzo en dan wees die zo naar 
die auto, en die kerel liep gauw weg natuurlijk. Hij mocht niet eens op straat zijn 
eigenlijk. Nou en toen werd er gebeld en toen kwam er een, een Nederlander 
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kwam er binnen ook dus van de club he die hielp dus de Duitsers, het was echt 
een beulsknecht.  

IV Hoe zag hij eruit?  
PO Nou gewoon een man, gewoon een ambtenaar of weet ik veel, ik weet niet wat die 

man was.  
IV Geen uniform?  
PO Geen uniform hij was in zijn goeie gewone pak. En die kwam binnen en die zegt 

'het is een gekkenhuis' vandaag zegt die, ze zijn al vanaf zeven uur bezig zegt die. 
Dus hij was het er ook niet mee eens, want hij vond het veel te belastend ook he. 
Het was veel te gek. Nou en toen kwam hij het hele huis eens overkijken, in de 
kasten enzo of we Joden verborgen hadden he en mijn zusje die: we hebben geen 
Joden verstopt hoor.  

 
00:42:03 
[image 01:40:46.02] 
PO Dat kleine kind he. Nee, nee nee zegt die nou en toen ging die weer weg. Elk huis 

werd ook nog gevisiteerd. Hij keek dan wel niet onder het bed, maar 
voorafgaande aan deze verschrikkelijke, ja toen uiteindelijk toen iedereen in die 
auto gestapt was en ze waren weggereden. Ja toen was het een uur of twaalf. En ja 
de vogeltjes trippelden over de straat. Het was gewoon een hele mooie zonnige 
zondag eigenlijk. Maar er waren geen Joden meer die waren, de laatste waren 
allemaal weggehaald het was het eind, het eind eigenlijk he. Afijn en we zitten 
voor het raam en mijn moeder zegt: 'kijk nou eens wie eraan komt' en daar kwam 
Ido Hertzbergen aanlopen, nou een heel uitgesproken Joods uiterlijk had die. 
Maar die kwam rustig aan wandelen. Die kwam lekker bij ons even op visite even 
praten. Ja dat soort vreemde dingen he  

IV Hoe kon dat?  
PO Nou hij hoefde, hij had geen ster.  
 
00:43:01 
[image 01:41:40.23] 
PO Maar ja zijn vader was Joods dus het was toch een beetje tricky. Maar hij liep 

gewoon hup, hij kwam naar ons toe. We waren vriendjes, we hadden ook een 
wandelclubje. Hoe oud was Ido toen? Nou net zo oud als ik dus ook tien, elf zo, 
elf jaar denk ik we zaten samen op de lagere school. HBS zat hij niet meer.  

IV En zijn ouders?  
PO Zijn ouders zijn allemaal de oorlog doorgekomen en hij ook want ik heb hem 

naderhand nog wel eens gezien, of gesproken.  
IV Waren zijn ouders die dag opgehaald?  
PO Nee, nee want het was een gemengd huwelijk. Zijn vader had dan wel een ster 

maar zijn moeder niet.  
IV Dus zijn vader mocht blijven?  
PO Ja, maar nu ga ik zeggen wat ik gehoord heb, dat weet ik dus niet zeker. Maar er 

was zelfs op een gegeven moment dat die mannen, dat als ze zich lieten 
steriliseren dan mochten ze ook blijven, dan mochten ze definitief blijven. Maar 
ik ga nog even terug naar die slager van ons: 'Slager Slager'.  
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00:44:00 
[image 01:42:38.12] 
PO Die had met zijn broer die slagerij daar en die hadden allebei een christenvrouw, 

dus geen Joodse vrouw. Die hoefde dus ook geen zorgen te maken, maar die 
mannen waren 's avonds weggeweest en die waren te laat, die waren dus niet voor 
de spertijd binnen en die zijn opgepakt en die zijn opgesloten en dat bericht kwam 
bij die twee vrouwen die twee mevrouwen Slager. Die waren daar zo van 
geschrokken die dachten dit is het einde dat die hebben de gaskraan opengezet die 
hebben zich allebei vergast. Twee dagen later kwam die man thuis en zijn broer 
maar die vrouwen waren er niet meer. (PO raakt geëmotioneerd) Stop maar even. 

PO Kan die even stoppen? (geëmotioneerd) 
(...) 

PO Die moesten ook met die laatste transport moesten ze mee en zijn zoontje stond 
daarnaast ook met een tas enzo.  

 
00:45:02 
[image 01:43:37.14] 
PO Ja dat zijn heel tragische dingen. 
IV Zag u ze staan?  
PO Ja, tuurlijk zag ik ze staan we hebben ze zien instappen. We stonden erbij en we 

keken erna zeggen ze wel eens, maar je kon niks anders, wat kon je anders? Er 
was 's morgens was er nog gebeld, toen belde een klant van ons op uit de 
Biesbosstraat dat was tegenover onze zaak, we woonden op een pleintje we 
hadden een soortemet ereloge hadden we daar. Alles speelde zich op dat pleintje 
af. Ook de dolle dinsdag heb ik daar meegemaakt. Maar dat is een heel verhaal 
apart. Maar toen werd er 's morgens opgebeld en een Joodse mevrouw die vroeg 
of haar dochtertjes nog even langs mocht komen, want ze zouden vandaag 
opgehaald worden. En of ze nog wat bonbonnetjes of dantjes kon krijgen voor 
mee te nemen. Nou dus mijn moeder zegt, nou als ik nou zo opgehaald zou 
worden dan heb ik geen zin in een bonnetjes of zoiets te gaan halen. Maar goed, ja 
stuurt u dochtertje maar. Dus die kwam en mijn moeder ging naar beneden.  

 
00:45:59 
[image 01:44:32.09] 
PO Mijn moeder naar beneden en die gaf dat kind, alles was op de bon, maar ze gaf 

het gewoon in een zakje het een en ander mee. En dat vonden wij toch een beetje 
typisch. Maar naderhand toen heb ik gedacht, misschien had die moeder wel 
gehoopt dat wij dat kind hadden gehouden. Want dat gebeurde namelijk ook, als 
je dus de familie Wiegel neemt, dat is nou verre familie van Hans Wiegel maar 
dat is Nellie Vrijdag heet ze nu. Die heette vroeger Nellie Wiegel en de broer was 
Jan Wiegel die was bij de padvinderij. En die hebben een Joods kindje in huis 
gehaald en die hebben net gedaan of het hun kindje was, dus die hebben dat 
kindje de oorlog doorgesleept. Dat was heel riskant natuurlijk he. Want hoeveel 
mensen die onderduikers hadden die zijn er niet gepakt en nooit meer 
teruggekomen. Dus misschien had die moeder van dat kindje wel gehoopt dat 
mijn moeder dat kindje terug had gebeld van mevrouw, ik weet niet hoe die 
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mevrouw heette. Vind u het goed als wij die kleine hier houden, dat is misschien 
beter.  

 
00:47:00 
[image 01:45:30.14]  
PO Misschien dat die mevrouw dat gehoopt had. Maar het kwam in ons hoofd niet op, 

niet omdat we bang waren maar omdat we dat, ja dat dat niet kon voorstellen dat 
een moeder dat zou doen.  

IV Heeft u het meisje zien instappen? 
PO Nee, ik geloof het niet.  
IV     Zijn er andere mensen, waarvan u de namen herinnert of vriendjes die u vanuit het 

raam, vanachter het raam, dat u zelf zag dat ze instapten?  
PO Nee, alleen dus de Slager Slager met zijn zoon die kende ik dan goed. Het was 

onze slager ook en verder ja misschien van gezicht, maar het waren geen 
vriendjes van mij bij. Die (...?) van Mapies (…?) (of Maupie) van Moppies die is 
ondergedoken geweest. Na de bevrijding zag je hem ineens door de straat lopen. 
Ik zeg hey Mapie waar heb jij gezeten? Nou daar en daar op een zolder heb ik 
gezeten en zus en zo. Die was ondergedoken kunnen blijven. Maar ik heb, nee. 
Nou ik denk dat er ook niet meer dan een twintig, dertig mensen nog instapten 
want de anderen waren of al Cohen was al weggehaald. Mijn vriendje, dus eh.  

 
00:48:05 
[image 01:46:33.02] 
IV Herinnert u zich daar iets van?  
PO Niet, ik heb het niet meegemaakt maar ik herinner me wel het volgende. Zijn 

vader en ik kwam daar natuurlijk veel in huis dus, en Joden mochten ook geen 
handel drijven maar op een gegeven moment mocht hij toch op de Albert Kuyp 
mocht hij een kraam huren en dan kon die daar zijn monsters van ritssluiting en 
wat ik net al zei drukknoopjes en alles, hoe heet het, textiel fournituren, mode 
fournituren kon die daar ter verkoop aanbieden. Toen kwam die 's avonds terug en 
hij zegt ik heb niks verkocht dus dat was ook een zeperd. Maar ja ik kwam daar 
regelmatig over de vloer en op geven moment toen daar beneden woonde een 
mevrouw, die was Akela bij de padvinderij en die kwam naar mij toen en die zei 
'weet je het al?' ìk zeg nee, toen zegt ze 'nou eh de Cohens zijn opgehaald, 
allemaal.' Ze zijn gister opgehaald, ik weet niet misschien was ik niet thuis ofzo, 
ik heb er niets van gezien en niets van gehoord. Toen zegt ze oma ligt er nog.  

 
00:49:01 
[image 01:47:27.00] 
PO En oma vraagt of je nog eens langs wilt komen. Maar ja je bent een jong en ik 

denk ja en voor oma had ik nog wel eens een rol pepermunt bij mijn moeder 
geregeld. Die kon dat dan, dus dan was ik een rol pepermunt gaan brengen. Ik zeg 
nou dat doe ik, ik kom wel een keertje en toen twee dagen later komt die Akela en 
die zegt je hoeft niet meer te gaan want oma is ook weggehaald. Dus dat was het 
einde van Alfred Cohen. En nou is er geloof ik een archief daar zou ik eigenlijk 
toch eens een keer moeten kijken het waren geen mensen die power hadden om 
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zo'n, zoiets te doorstaan. Het waren eigenlijk losers is het woord niet helemaal, 
maar het waren geen, niet van die krachtige en je moest natuurlijk ook veel geld 
hebben om onder te duiken, want je moest je kost en inwoning zien te betalen.  

 
00:50:01 
[image 00:50:01.03] 
PO En dat waren zij niet. Ze waren wat ze noemen schlemiel.  
IV U weet niet wat er met ze gebeurd is?  
PO Nee, maar ik heb er geen enkele illusie over dat er enige redding is geweest. Maar 

eigenlijk zou ik dat als, het schijnt te kunnen bij het NIOD dat je dat zou kunnen 
navragen he. Want die Duitsers hielden alles bij, die zette alles op papier.  

IV Bleef de banketbakkerij en de ijssalon door draaien?  
PO Nou die ijssalon was eigenlijk al vrij gauw bekeken, want ja je kreeg steeds 

minder spullen natuurlijk. Alles was op de bon, dus de mensen moesten koekjes 
halen, moesten ze een bonnetje geven en dan, dan werden die bonnen opgeplakt 
op vellen en die bracht je dan naar het hoofddistributie kantoor Amstel een bij de 
Munt. En dan krijg je toewijzingen, grote bonnen en daar kon je dan bloem en 
suiker en meel enzovoorts van kopen. Daar probeerde mijn vader zo goed en zo 
kwaad als het ging, maar er waren ook koekjes bij, dan was er geen suiker dus dan 
ging er glucosestroop doorheen.  

 
00:51:05 
[image 01:49:25.21] 
PO Als je ze uit je handen liet vallen dan was het net glasgerinkel, zo hard waren die 

koekjes. Maar ja alles werd verkocht natuurlijk want de mensen, alles zeker 
naderhand. Maar toen op een gegeven moment toen was het dolle dinsdag en toen 
zag het eruit dat we na twee dagen bevrijd zouden zijn. Dus iedereen ging vlaggen 
kopen en mijn vader ging ook een vlag halen bij Andries hier op de Munt. De 
mensen stonden, ze hingen er als trossen aan dat zie je nu in Brits Indië, India zie 
je dat he.  

IV     Weet u de datum nog?  
PO De dolle dinsdag datum? Nee het is kort geleden geloof ik veertig, zestig jaar 

geleden he? 
IV Ja 1944. Nederland zo goed als bevrijd zijn dacht men.  
PO Ja, dus iedereen ging vlaggen halen totdat de Duitse Ortscommando er is 

helemaal niks van aan  
 
00:52:02 
[image 01:50:21.02] 
PO en het is flauwe kul en die ging naar Andries de Jongen. En die heeft al die 

vlaggenstokken op de rand van het trottoir gelegd en die is daar met een 
pantserwagen over heen gereden. Dus zijn hele voorraad was ook meteen 
vertrokken en wij gingen dan alvast naar het Berlage brug want daar zouden dan 
zo meteen de Amerikanen of de Engelsen zouden ons komen bevrijden. Dus mijn 
vader en ik stapten op de fiets en fietste naar de Berlage brug toen, en we fietsen 
over wat nu de Churchillaan was dat heette vroeger de Noorder Amstellaan en 
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onze melkboer die had de vlag, en die was zijn vlag aan het uitsteken. En zegt 
mijn vader ben je niet een beetje vroeg? Wel nee zegt die, en wij kwamen dus, 
uiteindelijk stelden wij ons op de Berlagebrug, er stonden al een paar honderd 
mensen. En toen kwamen er twee landwachters op de fiets met van die 
hagelgeweren en we noemden ze ook Jan Hagele, die lui. En die schoten in de 
lucht zo 'pang' nou ik weet Knetemans die had hem niet ingehaald zo gingen we 
naar huis he.  

IV Nederlands snelste wielrenner.  
PO Ja, haha (Dhr lacht)  
 
00:53:01 
[image 01:51:17.08] 
IV Wereldkampioen op de weg. 
PO Ja. 
IV Hoe was de sfeer in de ijssalon als de mensen daar ging het altijd goed?  
PO Ja hoor, hoe bedoelt u ging het goed?  
IV Nou u zei de buurt die was verdeeld. Er waren mensen die. 
PO Ja maar toentertijd, in de loop, ik denk dat nog twee die uitzondering hebben 

gehad maar dat dat in '43 al weg was hoor. Hij heeft nog wel zijn vergunning 
aangehouden en hij had ook iedere keer weer ijspoeder, ijsmelange gekocht. Maar 
die heeft die naderhand nog weer op kunnen maken. Maar nee die was er niet 
meer.  

IV Nooit ruzies?  
PO Nee, nooit nooit. Wij hebben dus, als u nu praat over een ijssalon. Dan heb ik nog 

het verhaal van ijssalon Oase waren er dus bij ons in de straat die, ik meen dat het 
de Geulstraat was of Geleenstraat daar was een ijssalon en die heette Oase, dat 
was een Duitse Jodenman Dalasch (...?) heette die  

 
00:54:07 
[image 01:52:20.13] 
PO en die had daar een ijssalon en die was voor Wehrmacht verboden. Die had dus 

allerlei, categorieën had je, je had voor Joden verboden en voor Wehrmacht 
verboden. Nou dat soort borden hingen er aan de deur en die was dus voor 
Wehrmacht verboden en daar kwamen dus de toen het nog een beetje redelijk 
was. Net als dus in het begin hè, ik gooi die jaren wel een beetje door elkaar 
misschien. Toen kwamen daar de Joodse mensen uit de buurt die gingen dan 
allemaal gezellig met elkaar daar naar binnen en die gingen daar een kopje koffie 
of een ijsje of weet ik veel gingen ze eten. Die hadden daar een gezellige 
onderons nog. Ja daar uitte ze berichten van familie en noem maar op en noem 
maar op, het was een soorte met van sociëteit zou je het kunnen noemen, maar zo 
zag het er wel uit he.  

 
00:55:00 
[image 01:53:11.23]  
PO Maar toen had je ook natuurlijk he die WA mensen, die WA mannen die zich dan 

in een zwart uniform hadden laten steken, die wilde af en toe ook wel eens 
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manifesteren he dat ze toch ook goed bezig waren voor de Wehrmacht en voor 
een nieuwe Europa, wat ons te wachten stond. Dus die marcheerden dan ook altijd 
met veel lawaai door de straten, ze hebben er toen ook nog es eens doodgeschoten 
die heette Koops (...?) en die hebben ze onder het ijs geschoven maar dat was 
tijdens die februari revolutie, opstand, staking. Dus die kwamen dus aan 
marcheren en die probeerden daar naar binnen te gaan bij de Oase he. Die 
probeerden dus die deur te forceren en binnen de boel kort en klein te slaan. Maar 
aan de andere kant was natuurlijk stevige druk en er zat een grendel op enzovoort 
maar het was een gestamp en geschreeuw en dat kon ik allemaal heel goed zien, 
want wij hadden een balkon, ik had u net al verteld we woonden in een soort loge 
zaten we daar, dus je kon op het balkon staan en toen zag ik dat allemaal zo 
gebeuren en een vechtpartij voor die deur.  

 
00:56:02 
[image 01:54:11.09] 
PO Toen kwamen er twee Amsterdamse agenten bij, dat waren vroeger oude dikke 

mannen. Dat zijn tegenwoordig heel jonge mannetjes waarbij de pet over de oren 
zakt, maar dat waren vroeger waren dat bouwvakkers geweest, of kerels van het 
land Groningen vooral. Die kwamen erbij en die probeerden de boel een beetje te 
zussen, maar toen op een gegeven moment kwam een man met een bochel, dat 
was een drogist bij ons in de straat die had een heel klein drogistenrijtje. Dat was 
een beetje een sinister mannetje, een enorme bochel had die en als je daar binnen 
kwam dan hingen de zeemlappen en de borstels hingen boven de toonbank. Dat er 
maar een klein gat over was en als het belletje gegaan was, kwam die met zijn kop 
erdoor en dan zeiden we van mag ik van u een cent zoethout of doet u er maar 
twee van die zwarte witte. Die man die accepteerde dat niet. Dat wat die rotlui 
deden. Die sprong er tussen hè, op sodemieteren en dit en dat eh.  

 
00:57:02 
[image 01:55:08.16] 
PO Tussen die meute WA mannen. Het was de moed ter wanhoop eigenlijk he, hij 

sprong er tussen en. Maar die agent die pakte hem bij zijn schouder, mee komen 
en de hoek om zeiden ze: doe dat nou niet, smeer hem nou in Godsnaam, want ze 
slaan jou ook verrot.  

IV Zag u dat?  
PO Ja. Dus die agenten lieten hem los en hij ging weer gauw met zijn bochel naar zijn 

drogistenrijtje 'Graat' (...?) heette die man. Ja. Na de oorlog hadden hij en zijn 
vrouw alle bij een solex gekocht en woensdagmiddag dan was de zaak dicht en 
dan gingen ze met, ze hadden leren jassen aan, en dan reden ze door de straten en 
dan zag je dus zo op die bochel van die leren jas glinsteren hè. Dan reden ze door 
de straten, dan gingen ze met z'n tweeën de stad in hè op die solexen. Maar hij is 
ook de oorlog goed doorgekomen, gelukkig. Maar ja hij, hij waagde zijn leven 
eigenlijk.  

IV Was hij Joods? 
PO Nee, absoluut niet, nee.  
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00:58:00 
[image 01:56:04.12] 
PO Vreemde verhalen allemaal.  
IV Kwamen er mensen terug?  
PO Ja net wat ik zeg, sommige mensen waren nooit weggeweest doordat ze dus 

gemengd gehuwd waren. Andere kwamen terug en ja, onder andere dan dat ene 
vriendje van mij Maupie van Moppes kwam terug en ja verder heb ik eigenlijk. Ja 
toen ik op de HBS zat toen kwamen er ook, toen heb ik ook een vriendje gekregen 
en die kwam en dat was ook een Jodenjongen, Sich Passer (...?) en die had in 
Bergen Belsen gezeten. Als kind ook he. En die had, en een Duitse soldaat die had 
met een geweerkolf op zijn grote teen geslagen, dus die hele teen was een beetje 
nagel lag eraf enzo. Die had dus nota bene een concentratiekamp doorstaan, dus 
die kwam ook terug.  

 
00:59:02 
[image 01:57:03.22] 
PO En verder kwamen er inderdaad wel mensen terug uit kampen he, of sommige 

mensen die zoals die vriend, die ik later had die in Auschwitz gezeten had die was 
bondwerker en die had het gered omdat die dus bontjacken kon maken voor de 
Wehrmacht, dat hij daar te werk gesteld werd in een bondatelier. Zijn vrouw zat 
in de Hollandse Schouwburg is ze al direct van hem gescheiden. Werd ze 
weggevoerd. Maar die man die heeft, die huilt 's nachts nog. Ja, 

IV Verhalen.  
PO Wat zegt u?  
IV Verhalen.  
PO Ja, verhalen ja. Ja het is wel goed als je ze, ik schrijf ze nu ook op he. Het is goed, 

dat je het van je afschrijft. Maar het pakt me nog altijd aan. (Geëmotioneerd.) 
 
01:00:00 
[image 01:57:59.24] 
IV Bedankt. Ik ga even horen wat ze er boven van vinden.  
PO Is het afgelopen? (Schudden elkaar de hand).  
IV Nee we gaan even. 
 
(...) 
 
IV Nog even een detail u klom met u vriendje Alfred 
PO Ja. 
IV over het balkon als de, toen de buren al waren weggehaald.  
PO Ja.  
IV Zag u iets in het huis nog?  
PO Nee, het was helemaal leeg de vloerkleden alles was weg, alleen de houten 

planken lagen er. En er lag wat rommel, wat papiertjes enzovoort en ik herinner 
mij dat daar had een man gewoond en die had dus een drukwerk laten maken, een 
speeltje en dat was een kartonnetje en daar stond achterhoofd van een man 
opgetekend met een kin en van het voorhoofd van de man tot aan de kin, daar lag 
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een soepel zwart eh kettinkje. En als je dan schudde dan kreeg die man iedere 
keer een ander gelaat.  

 
01:01:02 
[image 01:58:59.12] 
PO En daar lagen er nog een stuk of tien van, dus die hebben we meegenomen en die 

hebben we aan onze vriendjes uitgedeeld he. Daar stond dus het logo op van dat 
althans, het verhaal van dat bedrijf van die man op die daar bedrijf had gehad.  

IV Hoe heette het bedrijf?  
PO Dat weet ik niet meer, dat weet ik absoluut niet meer.  
IV De vrachtwagens van Puls.  
PO Ja.  
IV Zag u ze?  
PO Ja.  
IV Hoe eh kunt u ze ook beschrijven?  
PO Nou ik kan ze heel goed beschrijven omdat ik er kort geleden nog een foto van 

heb gezien heb in een boek.  
PO Het waren gewone verhuiswagens he, dus dat zijn lange auto's met een grote 

laadbak van hout, gelakt hout en daar stond met grote letters 'Puls Verhuizingen' 
op he. Puls.  

IV Heeft u een ontruiming gezien met eigen ogen?  
PO Nee, ik heb alleen. Nou ik zoverre dan dat het had de allure van een verhuizing. 

Dus het was eigenlijk niet opvallend mensen verhuizen ook veel dat heb ik wel 
verteld, men kon soms twee maanden gratis wonen.  

 
01:02:07 
[image 02:00:01.01] 
PO Als je maar ging verhuizen, alles stond leeg bij ons in de buurt overal hing een 

bordje: 'te huur' te huur, te huur, dat is onvoorstelbaar tegenwoordig maar dat was 
toen zo. Mensen waren ook arm natuurlijk he.  

IV Maar u herinnert zich niet een specifieke ontruiming van Puls, dat u er bij stond te 
kijken of dat u zag wat er naar beneden kwam.  

PO Ja meubelen gewoon dat heb ik wel gezien, zeker natuurlijk. Dan zeiden ze oh 
Puls is weer bezig hoor. Oh die zijn ook weggehaald zeker. En die huizen die op 
een gegeven moment leeg waren`, het was wel een Jodenbuurt want er werd ook 
nog enige tijd een getto gehad in Amsterdam he. Jodenbuurt was met hekken 
afgetimmerd. Daar werden de Joden ook weggehaald en dan gingen de andere, de 
overblijvende mensen die gingen dan die huizen slopen he. Dus die haalden al het 
hout eruit, de deuren gingen er eerst uit en dan de keukenkastjes en de leuningen 
van de trap. 

 
01:03:01 
[image 02:00:53.09] 
PO En op het laatst stonden ze, mijn vader zei nog 'Saartje ga ik je even mee nemen, 

maar nu gaan we even naar de Jodenbuurt en dan zal ik je wat laten zien wat je 
nog nooit gezien heb.' En dan stonden de kerels stonden allemaal boven in de nok 
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van het gebouw, stonden ze alles was er al afgeduveld stonden ze het hout weg te 
zagen  met gevaar voor eigen leven. Maar dat hout was natuurlijk, daar kon je dan 
weer klein maken en dat kon je dan verkopen. Want iedereen moest hout hebben 
om te koken enzovoort.  

IV U vader zag dat of u zag dat?  
PO Allebei want ik ben met mijn vader meegegaan he met zijn hand dus wij zijn naar 

die buurt toegegaan he. Maar er waren ook huizen en daar stond, dit huis is nog 
bewoond. Want het kon ook wel eens gebeuren dat je een maand weg was en dat 
je terug was, dat je hele huis gesloopt was. Voor brandhout.  

IV U herinnert zich zo'n papier?  
PO Ja absoluut, dat stond op de deur. Dit huis is nog bewoond. Dus in Godsnaam ga 

het niet afbreken.  
IV Zagende mannen.  
PO Ja. Die stonden boven op, die stonden op die balken te balanceren.  
 
01:04:02 
[image 02:01:51.18] 
PO En ze zaagden bijna de takken onder hun voeten weg, bewijzen van spreken het 

was levensgevaarlijk, het mocht ook niet natuurlijk als de politie kwam was het 
weer afgelopen. Maar ja dat was een zwarte handel, er was toen ook een hele rij 
van zwarte handelaren. De ene vent had een broodhandel dat kost dan een tientje, 
tien gulden dan he, net zoveel als nu vijftig euro bewijze van spreken, of honderd 
euro. En een ei voor een gulden. Dat waren zwarthandelaren.  

IV In die Joodse buurt?  
PO Nou niet, nou toevallig dan daar maar dat was ook wel elders in de stad ook op de 

Nieuwe Dijk bijvoorbeeld was het he. Dat waren natuurlijk geen Joden die daar 
stonden dat waren scharrellaars he, die gingen dan naar de boer iets halen en dan 
verkochten ze het weer.  

IV Nam u vader u wel meer mee op tochtjes door de stad?  
PO Ja. Wij hebben dus op een gegeven moment, er was ook het Bossenburgerplein, 

dat is in de buurt van de VanWoustraat bij de de Joodse wisselkade (...?) was een 
bom gevallen.  

 
01:05:03 
[image 02:02:50.20] 
PO Er was een Engels vliegtuig die had bommen laten vallen en een was er op dat 

pleintje terecht gekomen, dus dan gingen we kijken hoe dat allemaal kapot, alle 
ruiten kapot enzo. En bij ons was dat ook mijn ouders gingen altijd in Juni 
huurden we een huisje in Egmond, dat deden we al voor de oorlog. En dan huurde 
mijn vader een hele maand een huisje en dan gingen we met moeder en kinderen, 
en dan ging mijn moeder met de bus naar de winkel, bleef mijn pa bij ons. `(...?). 
En op een gegeven moment kon het in Egmond niet meer en toen zijn we in 
Zandvoort terecht gekomen. Toen zaten we op een gegeven moment zaten we in 
de kamer, het was acht uur en we mochten niet meer naar buiten en toen kwam er 
een hele groep van die WA mannen kwam daar aan, met die zwarte pakken. En 
die stapten over het hekje onze tuin binnen en die plakte allemaal V is Victorie 
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Duitsland wint op alle fronten. Plakten ze op onze raam zo. Dat moet je dan 
toestaan he. Daar zit je dan naar te kijken.  

 
01:06:00 
[image 02:03:45.07] 
PO Nou wat kon je doen? we hebben het er natuurlijk afgeweekt. Maar het zo brutaal 

he,  
IV Dat tochtje daar de zagende mannen. Dat was in de Joodse buurt?  
PO Ja wat ook tijdelijk getto geweest is he.  
IV Herinnert u zich iets van wat u daar zag?  
PO Nee, dan die zwarthandelaren die daar stonden. Nee verder herinner ik me daar 

niets van.  
IV En het (...?) brood.  
PO Ja er was zwarte handel, er werd tot na de oorlog nog geduurd he. Zolang veel 

nog op de bon was, werd er zwart gehandeld hè. En mijn vader, dat heb ik nog 
vergeten te vertellen. Toen dus die dolle dinsdag in aantocht was toen kwam er 
iemand van de CCS dat was de crisis controle dienst. En die kwamen en die zegt: 
meneer Oldenburg u hebt het gehoord u moet de zaak sluiten. De zaak moest 
dicht he. Want wegens gebrek aan gas en elektra enzo.  

 
01:07:03 
[image 02:04:46.01] 
PO Nou zegt mijn vader, ja ik heb het gehoord. En toen zegt die ik kom eens even 

kijken wat voor voorraden u heeft. Nou zegt mijn vader hier liggen nog twee 
balen suiker, basterdsuiker 2 balen bloem, 2 balen, 1 baal patent (...?) Ja zegt die 
vent. Hij schreef alles op. Hij zegt dat moet u, dat wordt morgen gehaald dat gaat 
naar de broodbakker hier verderop in de straat. Hij zegt zou u zelf niet wat achter 
houden, nou zegt mijn vader. Ja hij zegt het is zo bekeken dan staan ze hier, wat 
moet ik nou dan. Doe dat maar weg. Hij zegt na nah zegt die dan laat ik een 
baaltje suiker en een baaltje bloem achterhouden he. En de rest ging allemaal 
inderdaad naar de broodbakker. Toen begon de Hongerwinter. Dat was natuurlijk 
een ander verhaal. Dan hadden we ruzie. Ja als ik over de Hongerwinter moet 
vertellen, ik weet niet of dat ik het verstek gezien dit verhaal nog voorkomt.  

 
01:08:02 
[image 02:05:42.03] 
PO Dat is op zichzelf ook een verschrikkelijke periode geweest natuurlijk.  
IV Ik denk dat we er zijn.  
PO Ja. Anders krijgen we straks de bevrijding nog enzo. (Lachend) 
IV We stoppen even. We are out of tape.  
 
01:08:24 
[image 02:06:03.21] 
 
EINDE  
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