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Transcriptie  
 
00:00:00 
[image 14:46:53:11] 
 
 
00:00:45 
[image 01:00:34:12] 
IV Kunt u me allereerst zeggen hoe uw naam is en waar en wanneer u bent geboren? 
JdJ Mijn naam is Jan de Jong. Ik ben geboren op 9 september 1920 in Amsterdam. Om 
precies te  zijn op de hoek van de Fokke Simonstraat en de toen zo geheten Vijzelgracht. 
Dus midden in  de stad. 
IV Er was toen nog water? 
JdJ Daar was water ja. 
IV Dat is later pas gedempt? 
JdJ Precies. Ja. 
IV Is dat in het centrum van de stad of is dat in een buitenwijk? 
JdJ Nee, nee, dat is in het centrum van de stad. Ja, vlakbij het Weteringplantsoen. 
IV Ah ja. Bent u geboren in een groot gezin of? 
JdJ Nee, wij hadden mijn vader en m’n moeder en ik had nog één broer. Dus we hadden 
een gezin  van vier personen. 
IVJ a, en als u terugkijkt, was het een rijk gezin? Ik bedoel ook financieel. Hoe was de 
 achtergrond? 
JdJ Nou nee, bepaald niet. Mijn vader werkte bij de politie.  
 
00:02:00 
[image 01:01:46:19] 
JdJ Die was één van de eerste motorpolitieagenten in Amsterdam. Toen reden ze nog met 

van die  hele ouderwetse motorfietsen. En ik weet me nog te herinneren dat in 
de crisisjaren mijn vader  dus een aantal malen salarisverlaging kreeg, en mijn 
moeder dus genoodzaakt werd  om werkhuizing te zoeken. Ondanks het feit dat 
m’n vader bij de politie werkte. Dus, we  kwamen, ik kwam niet uit een rijk gezin.  

IV Een politieagent was niet een goed betaalde baan? 
JdJ Nou bepaald niet nee. Maar ja, hij had natuurlijk aanzien vanwege zijn uniform. 
IV Ja. En was het een religieus gezin of juist...? 
JdJ Ja, mijn moeder is geboren in Veenendaal en die kwam uit een streng Christelijk 
 Gereformeerd boeren gezin. 
 
00:03:05 
[image 01:02:49:07] 
JdJ Mijn vader daarentegen die kwam uit een familie van kernreizigers (?), dus hoe dat 
ooit, laat  ik zeggen, zo bij elkaar is gekomen dat weet ik dus niet, maar... Mijn moeder 
heeft inderdaad  altijd nog haar laat ik zeggen haar Christelijke beginselen dus is ze 
nagekomen. Zondag naar  de kerk. Mijn vader ging dan meestal niet mee en dan mochten 
wij ook thuis blijven. 
IV Ah, en dat verweet uw moeder uw vader niet? 
JdJ Nee hoor, nee, nee, nee. Daar heb ik tenminste nooit wat van gemerkt. 
IV Uw groeit dus op, als ik even terugreken, uw lagere schooltijd is nog voor een stuk in 
de  twintigerjaren? 
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JdJ Ja, en toen waren we inmiddels waren mijn ouders twee keer verhuisd. Eenmaal naar 
Tuindorp  Oostlaan. 
 
00:04:01 
[image 01:03:43:07] 
JdJ En van Tuindorp Oostlaan naar de Riouwstraat in de Indische buurt. En van de 
Riouwstraat naar de  Van Helt Stocadestraat. Dat is vlak tegen de Pijp aan. Wat ze nu de Pijp 
noemen. En daar ben  ik op de lagere school geweest. 
IV En is dat een rijke buurt? 
JdJ Nee, dat was een echte arbeidersbuurt. Ja, een echte arbeidersbuurt. Maar een goede 
 arbeidersbuurt.  
IV Hoe bedoelt u dat? 
JdJ Dat bedoel ik in zo verre, de mensen die daar woonden hadden allemaal erg veel zorg 

voor  hun woning. De deurbellen en de deurknoppen werder daar elke vrijdag 
gepoetst. Roetjes van de trap werden gepoetst. Mensen die een tuintje die waren daar 
erg zuinig op. Je mocht daar nooit, laat ik zeggen, met voetballen aan de gang. 

 
00:05:00 
[image 01:04:39:11] 
JdJ Het was een hele goede buurt. De mensen hadden erg veel zorg, laat ik zeggen, voor 
hun  woonomgeving en dat kon je toen duidelijk nog van merken. 
IV Waren het grote huizen? 
JdJ Nee, het waren geen grote huizen. Nee, nee. Waar we toen woonden in de Van Helt 
 Stocadestraat dat was een woning van een huiskamer en twee slaapkamers en een 
keuken.  Geen badkamergelegenheid. 
IV Geen badgelegenheid? 
JdJ Nee, woningen waren gebouwd in 1920.  
IV Ja. 
JdJ En daarvandaan zijn we verhuisd naar een woning met wel een badgelegenheid en wat 
heette  toen nog de Rivierenlaan en dat is nu de Kennedylaan geworden. Die is een andere 
naam  gekregen, de woningen staan er nog. En dat was natuurlijk een hele vooruitgang, een 
woning  met een badgelegenheid en meerdere kamers. Allemaal een eigen kamer.  
 
00:05:58 
[image 01:05:34:19] 
JdJ En inmiddels was mijn vader bij de politie was hij via de functie van brigadier was hij 
 uiteindelijk terechtgekomen op de functie van adjudant, dus het ging financieel ook 
allemaal,  ging het wat beter. 
IV En weet u wanneer dat ongeveer was dat hij adjudant werd? 
JdJ Ja, mijn vader is adjudant geworden omstreeks 1953, '54, ja. 
IV Dus dat was na de oorlog? 
JdJ Ja, ja, na de oorlog. 
IV U zit in de twintiger jaren, dus reken ik even mee, nog een stukje twintiger jaren op de 
lagere  school 
JdJ Ja, en ik ben van de lagere school ben ik naar de drie jarige Ulo gegaan, naar de 
Laurens  Janson kostenschool in de Kareldusadeinestraat (?). Dat was een drie jarige Ulo 
en daar was  ook nog een avondopleiding voor, zoals dat toen heette, machineschrijven en 
stenografie. 
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00:06:59 
[image 01:06:33:24] 
JdJ En dat heb ik er ook bij gedaan. 
IV Waar leidde de Ulo voor op eigenlijk? 
JdJ Voor administratieve functies. Kantoor, kantoorwerk dus, ja. 
IV Zat u op een religieuze school of zat u op een openbare school? 
JdJ Nee, altijd op een openbare school geweest. Lagere school en de Ulo waren beide 
openbare scholen, ja. 
IV En daar zaten dus kinderen van allerlei richtingen? 
JdJ Ja. Inderdaad, ja. 
IV Welke, noemt u er eens een paar, waar kwamen ze vandaan? Ik heb het over hun 
achtergrond. 
JdJ Ja, wat ik me herinner. Een meisje, haar vader had een winkel. En er was ook een 
jongen, die vader was kleermaker. En een glazenwasser was er. 
 
00:08:00 
[01:07:32:04] 
JdJ Één van die kinderen, de vader was een glazenwasser. Het waren, ja, het waren 

eigenlijk vogels van diverse pluimage. Het was niet, laat ik zeggen, een uitgesproken 
niveau. Er zat eigenlijk van alles door elkaar heen. 

IV En qua geloof, achtergrond? 
JdJ Dat was ook van alles door mekaar. Van alles door mekaar. Zat ook Joodse kinderen 
op die school, in die klas. En, maar daar was geen, daar merkte je eigenlijk weinig van, wat de 
achtergrond was, omdat het een openbare school was. 
IV Hoe wist u dat het Joodse kinderen waren? 
JdJ Ja, dat wist je van de naam en ook dat ze met bepaalde feestdagen niet op school 
waren. 
 
00:09:00 
[image 01:08:30:05] 
IV En dat vond de meester goed? 
JdJ Ja, ja, ja. 
IV En ging dat allemaal goed met mekaar om? 
JdJ Jazeker, jazeker. Ja, dat ging allemaal goed met mekaar om. Althans, laat ik het zo 
zeggen, we  hebben het toentertijd nooit, laat ik zeggen, enige, enig verschil onderling 
kunnen constateren  of we nou Katholiek waren of Protestants of Joods. We gingen 
allemaal, allemaal heel fijn als  kinderen met elkaar om. We wisten gewoon eigenlijk 
helemaal, we wisten eigenlijk niet of het  nou iets bijzonders was of je nou Joods was of 
Katholiek. Ja, van dat Katholiek wist je alleen  dat ze bij een Katholieke woningbouw 
vereniging woonden. Ze woonden dus bij  Dokterschaapman of bij het Oosten, nou dan 
waren het Katholieke kinderen en als bij het  Patrimonium woonden dan waren het 
christelijke kinderen. 
 
00:10:00 
[image 01:09:27:14] 
JdJ En voor de rest, ja, woonden ze bij particuliere huiseigenaren enzo. Maar dat was 
eigenlijk,  laat ik zeggen, het enige verschil wat je, wat je kon constateren. Ze woonden in 
een Katholiek  blok of in een Christelijk blok. En we vochten wel 's met elkaar tegen de 
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Katholieken  enzovoort, maar daar hield het ook helemaal mee op. Het was meer kinderspel 
natuurlijk. Ja. 
IV Waren er scheldnamen onder mekaar voor...? 
JdJ Dat kan ik me niet meer herinneren, nee. Nee, dat weet ik niet meer, nee.  
IV In de dertiger jaren verandert er iets in wereld, laat ik het zo zeggen. In Nederland 
hebben we  crisis, in grote stukken van Europa. U bent dan in uw tienerjaren. Zag u er iets 
van? Of dat u  zich herinnert dat er iets veranderd van de sfeer. U zei al, vader verdiende, 
kreeg  loonsverlaging.  
JdJ Ja. 
 
00:11:01 
[image 01:10:25:17] 
JdJ Dat was echt de crisis. Maar in die periode weet ik nog wel dat er thuis nog wel eens 
werd  gesproken als de krant aankwam, dat er in Duitsland allerlei spannende dingen, die je 
als kind  helemaal niet begreep, maar mijn vader sprak dan nog wel eens met mijn 
moeder erover als ie  dan de de krant opensloeg en dan was het 'nou moet je dit nou eens 
lezen' en dan was er in  Duitsland weer wat gebeurd dus. Het begrip Duitsland viel thuis 
dus veel vaker dan  bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland, daar hoorde je nooit wat van. Maar 
het was allemaal  Duitsland. Daar waren vechtpartijen tussen Communisten en Sociaal 
Democraten tegen de  toen de Nationaal Socialisten. Maar daar snapte je natuurlijk helemaal 
niks, maar je voelde  wel dat er wat spannends was eigenlijk. 
 
00:12:02 
[image 01:11:24:19] 
JdJ Maar wat dat nou precies was, dat wist je eigenlijk niet, toen niet nee. 
IV Herinnert u zich iets van dat vader en moeder, behalve dat ze dat lazen, iets wat ze 

erover zeiden of alleen maar dat ze er iets over zeiden? 
JdJ Nee, daar werden we thuis eigenlijk niks gewaar van. Dat komt waarschijnlijk of 

misschien  komt dat ook wel omdat mijn vader en moeder politiek niet zo 
geëngageerd waren. Ik weet  wel, we hadden buren en die man die was toen lid van, 
de toen zo geheten, SDHP. En die was politiek was ie wel gemotiveerd en ik herinner 
me nog wel dat hij er iets meer van wist en er ook wat vaker over sprak dan mijn 
ouders, maar mijn ouders waren politiek helemaal niet geëngageerd. 

 
00:13:00 
[image 01:12:19:23] 
JdJ Misschien komt dat ook vanwege het feit dat mijn ouders dus wat betreft, mijn moeder 
was  streng Christelijk Gereformeerd en mijn vader was, ja zoals gezegd, die kwam uit een 
familie  van kermisklanten en stropers en nou ja, daar vind je moeilijk een politiek 
evenwicht tussen,  denk ik. Denk ik, achteraf gezien.  
IV Ja. Op school, herinnert u zich iets dat van de veranderde wereld op school iets 
doordrong? 
JdJ Nee, dat, nee, dat heb ik in mijn schooltijd niet geconstateerd, nee. Wel vrij snel 
daarna, toen  ik van school afkwam. Ik had namelijk graag veearts willen worden. Maar 
zoals gezegd, het  was in de tijd van de schraalhansjes keukenmeester (?). 
 
00:14:03 
[image 01:13:20:21] 
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JdJ en mijn ouders vonden het toch wel beter dat ik zo snel mogelijk iets ging verdienen, 
dus toen  ik van de Ulo kwam ben ik ook meteen naar kantoor toe gegaan en ik ben op 
kantoor terecht  gekomen als jongste bediende bij een woningbouwvereniging. Daar ben 
ik toen ik veertien  jaar was ben ik daar begonnen als jongste bediende.  En daar heb ik de 
hele ladder  afgeklauterd tot mn 63e jaar ben ik daar gebleven. Als ik met de grove kam 
door heen mag  gaan, ik ben als jongste bediende begonnen en ik ben aankomen 
bediende geweest en ik 1960  ben ik benoemd tot bezoldigd voorzitter van de 
vereniging en dat ben ik drieëntwintig jaar  gebleven. Maar toen ik dus van de school 
afkwam... 
 
00:15:01 
[image 01:14:16:06] 
JdJ ... en op dat kantoor terecht kwam. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik ben tot mn 
 viertiende jaar ben ik opgevoed door mijn ouders, en vanaf mn viertiende jaar ben ik 
opgevoed  door de algemene woningbouw vereniging. Dat was een vereniging met een 
uitgesproken  sociaal democratische inslag en een bestuur van vooraanstaande sociaal 
democraten. En toen  ben ik eigenlijk veel meer in contact gekomen met de problemen die 
zich in de wereld  voordeden, omdat er op dat kantoor, ja kantoor, het was een 
benedenwoning. Het was een  voorkamer, een achterkamer en als er in de voorkamer 
gesproken werd over problemen in de  wereld dan kon ik dat in de achterkamer, dan 
kreeg ik dat allemaal mee en daar waren enkele  politieke voormannen die in het bestuur 
van die woningbouwverenigingen zaten... 
 
00:16:01 
[image 01:15:14:12] 
JdJ ... en dus toen ik daar kwam had ik dus eigenlijk al vrij snel te pakken dat er heel iets 
ernstigs  aan de hand was in de wereld en iets ernstigs op til)was. 
IV Op het kantoor bedoel je? 
JdJ Op het kantoor heb ik dat eigenlijk voor het eerst vernomen. 
IV Waar u zo werkte, als ik even reken, vanaf 1935. 
JdJ Ja. 
IV Even een klein zijpad. Wat doet een woningbouwvereniging? 
JdJ Ja, ik denk dat u, ik mag u niet corrigeren, maar het zou eigenlijk zijn van wat deed 
een  woningbouwvereniging, want toen, toen was de woningbouwvereniging dat was dus 
een  vereniging, dat was dus eigenlijk een organisatie van belanghebbenden, als ik het zo 
mag  zeggen. In tegenstelling tot vandaag, het zijn nu min of meer halve 
projectontwikkelaars  geworden. 
 
00:17:01 
[image 01:16:11:18] 
JdJ en dat zijn eigenlijk organisaties van belangstellenden, maar toen ik daar kwam, wat 

de  woningbouwvereniging toen deed dat was, althans de algemene 
woningbouwvereniging was  een vereniging, die zich statuten ten doel stelden om 
goede en betaalbare woningen te bouwen,  in het bijzonder voor de arbeiders. Dus de 
algemene woningbouwvereniging die is opgericht  in 1904 en die heeft dus, laat ik 
zeggen, honderden gezinnen uit de krotten vandaan gehaald en goede huisvesting 
verleend. Je moest ook lid worden van zo'n woningbouwvereniging in tegenstelling tot 
vandaag. Lidmaatschap telt bij een woningbouwvereniging niet meer, dat vinden ze 
maar flauwe kul, dat is maar hinderlijk. Als leden mee willen denken, dat is niet meer 
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aan de orde vandaag de dag en dat vind ik een groot verlies, maar goed. Dat is nu 
eenmaal niet anders. 

 
00:17:59 
[image 01:17:07:12] 
JdJ Maar toen hadden die woningbouwverenigingen inderdaad een hele belangrijke taak in 

Amsterdam. En ik voelde me eigenlijk, laat ik zeggen, vanaf het begin dat ik daar 
begon vond ik, voelde ik me daar thuis, want men deed niet iets wat, laat ik zeggen, 
voor aandeelhouders of voor een directeur, maar men deed iets voor de mensen die het 
nodig hadden. En dat heeft me toen erg gepakt, maar dat was even op het zijspoor. 

IV Toch even belangrijk om te horen. 
JdJ Ja, ja. 
IV En hoe, een ruwe schatting, hoe groot is het deel van de Amsterdamse bevolking dat in 

woningen van woningbouwverenigingen woont? Schat u.  Woonde. 
JdJ Ik ben altijd heel slecht in cijfers geweest. Ik had altijd een heel slecht cijfer voor 

rekenen en ik zou het, dat zou ik de boeken moeten nazien. Dat weet ik zo niet uit mijn 
hoofd. 

 
00:19:00 
[image 01:18:06:02] 
IV Laat ik het anders zeggen. Kunt het zich nog herinneren, in de dertiger jaren ongeveer, 

hoeveel woningen werden beheerd door zo'n woningbouwvereniging? 
JdJ Nou, ik weet wel dat de algemene woningbouwvereniging toen ik kwam in die 

periode, die exploiteerde toen 3315 woningen. En had ongeveer, ongeveer 7000 leden. 
IV Waren er op kantoor, die gesprekken die u daarvoor hoorde in de kamer, op het 

kantoor van de woningbouwvereniging, hoorde je ooit wel eens iemand zeggen iets in 
de trant van 'de oorlog komt eraan'? 

JdJ Nou, ja, de oorlog komt eraan, nee. Nee, dat mag ik, nee, nee, nee, dat niet. Wel dat ik 
hoorde, dat ik hoorde dat er in Duitsland verschrikkelijke dingen gebeurde met het oog 
op, vooral toen de Kristalnacht eenmaal was geweest... 

 
00:20:02 
[image 01:20:03:14] 
JdJ ... en dat was toch wel een onderwerp van gesprek, maar dat men daaruit, laat ik 

zeggen, de conclusie trok dat de oorlog , laat ik zeggen, in de richting van Nederland 
zou komen, daar is toen eigenlijk nooit over gesproken, nee. 

IV Dan komt die toch ineens. Herinnert u zich daar iets van? Van het moment dat het dus 
toch gebeurde? Weet u nog waar u was en...? 

JdJ Ja, ik, zoals gezegd, ik woonde op de, toen, op de Rivierenlaan en wij hadden, de 
Rivierenlaan was de buitenkant van de stad. Dus wij keken, naar de linkerkant kon je 
nog de toren van Hilversum zien en dan ging je de horizon langs. Dan ging je via 
Uithoorn, Amstelveen, Schiphol en aan de rechterkant kon je dan nog de Sint Bouwval 
(?) van Haarlem zien. 

 
00:21:03 
[image 01:20:03:24] 
JdJ En op de ochtend van de 10e mei toen hoorden we dus ineens die vliegtuigen en ook 

dat er vliegtuigen op weg waren naar Schiphol. Althans, daar vielen toen een paar 
bommen en ja toen we wisten we ineens dat, dat het oorlog was ja. Toen ben ik snel op 
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de fiets gestapt naar kantoor omdat je ja, ik dacht, daar moet ik zijn want we wisten 
helemaal niet, eigenlijk niet wat er gebeurde. En dus het begin van de oorlog toen die 
uitbrak was ik thuis, bij mijn ouders thuis en toen ben ik zo snel mogelijk naar het 
kantoor gegaan. En daar waren we natuurlijk met z'n allen in opperste verwarring wat 
dat nou, wat dat nou was. Kwam volkomen onverwacht. Althans, voor ons. 

IV Merkte u in directe zin iets van die oorlog de eerste dagen? 
 
00:22:01 
[image 01:20:59:22] 
JdJ Ja, het was een hele verwarde, het is op mij althans altijd als een zeer verwarde situatie 

overgekomen. Temeer omdat we toen ook nog de mededelingen kregen dat Rotterdam 
gebombardeerd werd en dat raakte dus bekend dat dat een verschrikkelijk ramp was in 
Rotterdam. En je wist natuurlijk helemaal niet in hoeverre zich dat ook over 
Amsterdam zou kunnen voltrekken. Dus dat was heel verward. Het was ook heel 
angstig. En er is eigenlijk geen duidelijk beeld over te geven. Het was een hele 
verwarde situatie. Het normale werk, althans bij ons op kantoor, het normale werk dat 
lag eigenlijk helemaal, helemaal, helemaal stil. 

 
00:23:03 
[image 01:21:59:02] 
JdJ Je deed eigenlijk maar niks. Je wachtte maar af en je keek maar eens naar de lucht en 

je hoorde weer wat over Rotterdam en over de Afsluitdijk en, ja. En toen kwam dus 
het bericht dat Nederland dus de vlag heeft moeten strijken. Dus gecapituleerd was. 
 

IV Hoe voelde u dat? 
JdJ Nou dat was natuurlijk heel onwezenlijk omdat je dacht nou houdt Nederland op met 

bestaan en ja, wat gaat er nu gebeuren? En dat duurde maar even en toen ratelden dus 
die die Duitse colonnes over de Amsteldijk. Want ons kantoor stond vlak bij de 
Amsteldijk en dat was één van de toegangswegen tot, tot de stad. En ja, daar zag je, ja 
nou zijn de Duitsers hier en nou, nou zou het wel afgelopen zijn. Dat was heel... 

 
00:24:01 
[image 01:22:54:20] 
IV Kunt u zich nog herinneren over, het is altijd moeilijk om dat, achteraf weten we dat 

allemaal maar, was er gevoel bij u of bij de naasten om u heen over hoe, over waarom 
dit was? 

JdJ Nee, nou ja, nee zeg ik. Kijk, wij hadden niemand kwaad gedaan, maar ik wist 
natuurlijk wel uit die gesprekken die er op het kantoor van onze vereniging waren, laat 
ik zeggen, daar namen bijvoorbeeld aandeel, als ik daar nog enkele namen erover mag 
noemen. Dat was Evert Kupers. Die was de toenmalige voorzitter van het NVV. Dat 
heette toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. En dat was Kees 
Woudenberg, dat was de algemeen secretaris van de SDAP. En dat was Jan Bommer. 

 
00:25:01 
[image 01:23:52:10] 
 
JdJ Later dus Kamerlid was en, en daar was ook de voorzitter van de bouwbedrijfbond 

Logde (…?) van der Wal. En die spraken toen al over die verschrikkelijke razzia’s en 
pogroms die er in Duitsland waren, want dat wisten zij. Zij wisten dat dus, laat ik 
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zeggen, of we bang waren, we zagen, we zagen het wel met vrezen en beven tegemoet. 
Laat ik het zo zeggen, want ik had daar natuurlijk in die gesprekken iets over gehoord 
wat daar allemaal gebeurde, nou ja, dat zou in Nederland ook best wel kunnen 
gebeuren en. Maar het wonder, nou het wonderlijke niet, maar het was opvallend dat 
vooral in die eerste periode gebeurde er eigenlijk niks. 

 
00:26:00 
[image 01:24:48:21] 
JdJ En iedereen dacht van, nou ja, nou ja gut. Je mag het achteraf natuurlijk niet zeggen 

maar, ik doe het dan toch maar, je zei gewoon het valt nog wel mee. We hoorden 
eigenlijk weinig, we zagen weinig. Maar het kwam later wel natuurlijk. Dat was 
natuurlijk ook, of natuurlijk. Kijk, ons kantoor lag in een wijk die, wij hadden daar in 
de Amsteldijk buurt, zoals dat complex heette, hadden wij ongeveer veertig, 
vijfenveertig procent Joodse bewoners. En op de hoek van de Smarachtsstraat en de 
Amsteldijk, daar was een melkwinkel van Godfried de Jong. En dat is, dat was de 
vader van professor Lou de Jong. En in die melkwinkel daar moest ik... 

 
00:27:01 
[image 01:25:47:15] 
JdJ ... wat kaas halen voor, voor, voor mijn baas, laat ik het dan zo zeggen. En als ik dan 

in die melkwinkel kwam dan bespeurde ik dat Godfried de Jong, dat ie, dat was niet 
zomaar een melkboer. Dat was een hele intelligente man en die was zeer bezorgd, zeer 
bezorgd over, over de toekomst. En daar werd nog wel eens wat meesmakend (?) over 
gedaan ook door de bezoekers, ook door Joodse bezoekers van die melkwinkel, van 
'Ach...dat, dat (maakt een wegwerpgebaar).' Maar hij hij had het natuurlijk wel bij het 
rechte eind. Maar dat drong nog niet helemaal door, laat ik zeggen, tot al die mensen 
die om ons heen woonden. Dat, dat was allemaal nog wat. 

 
00:28:01 
[image 01:26:45:05] 
IV Wat zei die dan? Herinnert u zich iets van een gesprek of een flard van een gesprek?  
JdJ Wat? 
IV Ik zeg, wat zei die? Herinnert u zich een gesprek of een? 
JdJ Het bleek wel dat, het bleek wel dat hij, in zijn gesprekken wees hij erop wat er 

eigenlijk in Duitsland al gaande was al een aantal jaren. Ook tegen de Joden en tegen 
andersdenkende. Wat, hoe barbaars men daar optrad en hij was, wat dat betreft, was ie 
vol zorg. Vol zorg en, maar ja, die, hij, hij zal best wel aan die mensen een stuk zorg 
mee gegeven hebben, maar ja. Het was nog, het was eigenlijk nog helemaal niks aan 
de hand. Er was nog niks meer, althans in die begin periode niks meer. 

IV Als alleen die gesprekken over de toonbank? 
JdJ Ja. Precies, ja. 
 
00:29:00 
[image 01:27:42:01] 
 
IV Veranderde dat? 
JdJ Ja, dat, dat veranderde dus in dramatische zin. Er waren natuurlijk, er zijn natuurlijk 

meerdere aanleidingen geweest, de Duitsers hebben aangegrepen om hardhandig te 
keer te gaan, maar. Ik herinner me nog heel goed, er was toen een, een overval bij een 
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snackbar in de Van Woustraat bij Coco en daar werden door Joodse jongeren die, die, 
die, IJshal…., het was een IJshal…,  werden Joodse jongeren bezocht. En daar sprak 
men uiteraard niet al te lovend over, over de Duitsers en toen is daar wat gebeurd en ik 
weet niet of daar een Duitser gemolesteerd is, dat weet ik niet. 

 
00:30:01 
[image 01:28:40:17] 
JdJ maar toen kwam toch er toch op een gegeven ogenblik de mensen van de, van de 

Grüne Polizei, die kwamen daar naar binnen. En die zijn toen door de jongens 
bespoten met ammoniak. En dat is onder andere één van de incidenten geweest die de 
Duitsers hebben aangegrepen om toen zeer hard handig tegen de Joodse medeburgers 
op te treden. 

IV Wanneer is dat ongeveer? 
JdJ Ik dacht dat dat in 1941 is geweest. 
IV Maar uw as daar zelf niet bij? 
JdJ Nee, nee. Nee, nee. Nee, maar ik heb wel één van de, laat ik zeggen, van de gevolgen 

daarvan heb ik kunnen waarnemen. Wij woonden, dat kantoor was gevestigd, zoals 
gezegd, in de Smaragdstraat en dat was een wijk met zo'n 45% Joodse bewoners en 
precies naast ons woonde een Joods gezin. 

 
00:31:00 
[image 01:29:36:24] 
JdJ Man, vrouw en één zoon. En die zoon die was toen dat incident dus op z'n hoogtepunt 

was met het ingrijpen van de Grüne Polizei, en die jongen die komt van z'n kantoor af 
op weg naar huis. En die is op weg van z'n kantoor naar huis hebben ze hem gepakt. 
Het was een Joodse jongen en die is, die is toen, weggevoerd en daar is ook nooit meer 
wat van gehoord. En dat, daar werden wij ook natuurlijk als naaste buren, want wij 
hadden dus een heel goed contact met alle mensen die om ons heen woonden. Het was 
namelijk een vereniging die echt van de, van de mensen was. En wij hoorden daarbij. 
Het begrip woningbouwvereniging was, ik heb al eerder gezegd, toen heel anders dan 
nu. Het is nou veel zakelijker, maar dat was toen, toen heel anders en wij kenden dus 
ook het grootste gedeelte van de bewoners kenden wij. Wij wisten ook wel waar 
Joodse bewoners woonden. 

 
00:32:02 
[image 01:30:36:10] 
JdJ Dat wisten we dus. Dus we wisten dat die mensen die schuin boven ons woonde. En ze 

hadden Portugese naam. Lopes Delo Laguna (..?) heette ze. Dat zou ik nooit vergeten. 
En die jongen heette Max. En dus, na verloop van één of twee dagen hoorden wij dus 
dat die jongen niet terug gekomen was. En dat was natuurlijk verschrikkelijk voor die 
ouders. Dus, die overigens later ook zijn gedeporteerd. 

IV Hoe kon iemand op straat weten dat hij Joods was? 
JdJ Dat zagen ze. Dat, dat zagen ze. En ze zullen best weleens mis gegrepen hebben, maar 

die jongen had ook een uitgesproken Joods uiterlijk en. Daar waren ook Nederlandse 
politiemensen die dus daar waarschijnlijk nog meer gevoel voor hadden dan die 
Duitsers. Dat weet ik niet. Maar die deden net zo dapper mee, althans een deel van. 

 
00:33:01 
[image 01:31:32:24] 
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IV Dus Max, uit het gezin ernaast, werd opgepakt? 
JdJ Ja. Afgevoerd, nooit meer wat van gehoord. Ze weten ook helemaal niet waar die 

jongen is overleden. Dat weten ze helemaal niet. Nooit wat van gehoord. En toen zijn 
er, tegelijkertijd met hem, in meerdere delen van de stad zijn er ook Joodse burgers 
opgepakt. Als een soort vergelding. En toen is eigenlijk dat vliegwiel gaan draaien van 
het pakken van Joden, ja. 

IV Heeft u daar iets van gezien? Iets meer? 
JdJ Ja, ik heb, ik heb drie, als ik het zo mag noemen, fragmenten die, die me altijd bij 
zullen blijven. En dat heb dus zelf gezien. Zoals gezegd, ik woonde op de Rivierenlaan... 
 
00:34:00 
[image 01:32:30:04] 
JdJ ... en ik liep elke morgen naar kantoor in de Smaragdstraat. Dat was een kwartier, 

twintig minuten lopen. En toen ben ik op een ochtend op het Daniël Willinkplein, dat 
is nu het Victorieplein, maar dat heette toen het Daniël Willinkplein. Daar heb ik dus 
gezien dat een tram stond, een motor wagen met een bijwagen en daar zaten al een 
aantal Joodse burgers in en daar stond een hele groep om heen, mannen en vrouwen en 
kinderen, en politie en ook burger politie. Mensen in burger die al die mensen in die 
tram dus hebben gezet en die tram is uiteraard later weggereden. Maar daar kon ik 
gewoon niet naar kijken, maar dat heb ik wel gezien en dat was verschrikkelijk. En als 
je het achteraf nog weer eens de revue laat passeren dan, dan, dan zag ik daar gewoon 
een bakkersjongen op z'n bakfiets. 

 
00:35:01 
[image 01:33:28:22] 
JdJ ... ergens naar de bakkerij brood moeten brengen en die keek en die fietste dus door. 

Het hele leven op het Daniël Willinkplein ging gewoon door, terwijl die mensen in die 
tram werden gezet en werden afgevoerd naar de Hollandse Schouwburg. Dat heb ik 
gezien, dat was één fragment. En het tweede... 

IV Hoeveel mensen waren het? 
JdJ  Ik heb ze, ik kan ze niet tellen, maar de groep die om die tram heen stond die mensen 

met koffertjes en rugzakken, dat was zeker een groep van man of dertig die ze daar uit 
omliggende buurten hadden opgehaald. En daar naartoe gebracht hebben en daar in die 
tram gezet. 

IV Welke leeftijden? 
JdJ Alle leeftijden. Alle leeftijden, kleine kinderen, oude mensen, mannen en vrouwen, 
alles. Alles. 
IV Hoe lang bleef u staan? 
JdJ Wat zegt u? 
IV Hoe lang bleef u staan, kijken? U zegt u stond erbij te kijken? 
JdJ Nou ik, ik ben er min of meer op een grote afstand langs gelopen. 
 
00:36:01 
[image 01:34:26:13] 
JdJ maar ik, ik heb niet, ik heb niet echt staan kijken. Dat kon ik niet opbrengen. Dat kon 

ik niet opbrengen. 
IV Zag u wie daar bij waren of wie bewaking voerden? 
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JdJ Dat waren, dat waren, dat waren Nederlandse agenten in een zwart uniform. Dat 
noemden ze toen geloof ik de Schalkhaar politie, maar er waren ook Nederlandse 
rechercheurs bij. Dat, ja. 
IV Hoe weet u dat? 
JdJ Omdat ik dat uit hun bewegingen dus kon opmaken dat ze mensen dus als het ware bij 

elkaar hielden en jij hier en zo dat heb ik daar. Daar was overigens weinig fantasie 
voor nodig, want ze waren vaak allemaal een beetje zo gekleed dat je dacht, nou dat, 
ze hadden lange jassen aan en van die gleufhoeden. Je kon ze soms wel van een 
afstand herkennen. 

 
00:37:00 
[image 01:35:22:24] 
IV Wat was de taal die er gesproken werd? 
JdJ Dat weet ik niet. Ik ben er niet dicht genoeg bij geweest. Nee, nee, nee. 
IV Heeft u de tram zien wegrijden? 
JdJ Nee, want ik ben doorgelopen. Nee, nee. 
IV Herinnert u zich iets van ander publiek of mensen die iets zeiden of keken? U zei al, 

de bakkersjongen reed door. 
JdJ Nee, zoals ik al zei, eigenlijk het leven op het Daniël Willinkplein ging gewoon door 

terwijl zich daar dat drama voltrok. Achteraf gezien zeg je hoe is, hoe ist mogelijk dat 
de wereld nog gewoon door draaide? 

IV Werd er op kantoor of op een andere plek dat u zich herinnert over gesproken waar die 
mensen naar toe gingen? 

JdJ Nou, in eerste instantie wist men dat ze naar de Hollandse Schouwberg gebracht 
werden en daarvandaan naar Westerbork.  

 
00:38:00 
[image 01:36:20:13] 
JdJ En het enige wat men toen wist dat was, ze zouden naar werkkampen gaan in het 

Oosten van Europa, naar Polen en enzovoorts. En dat, laat ik zeggen, de mensen die, 
waar ik zoeven over sprak, waar ik dus een aantal dingen van opgevangen heb, die 
waren helemaal niet, laat ik zeggen, die geloofden daar helemaal niet in. Die 
geloofden gewoon in het begrip van de concentratiekampen. Maar nog niet wat er toen 
is gebeurd met de gaskamers. Het begrip concentratiekamp heb ik toen al een aantal 
malen horen vallen.  

IV In welk jaar is dat ongeveer? 
JdJ Dat was, dat was nog voor de oorlog. Dat was '39, '38 - '39 dat daar toen al over 
gesproken werd. 
 
00:39:00 
[image 01:37:17:15] 
IV En zelf, de mensen zeiden, want u kwam op kantoor en heeft daarover gesproken ook 

over wat u gezien had? 
JdJ Ja, met mn collega, toen één collega en daar heb ik, daar heb ik met hem over 

gesproken, ja. Ja, wat we gezien hadden. Ja. Het was, het was, ja, een heel verdrietig 
aspect, maar ja, je ging gewoon, ja, je werk ging gewoon door en. Je sprak er 
natuurlijk wel over, maar je wist gewoon niet wat je er mee moest. Zoiets dat begreep 
je helemaal niet. 

IV Dus de mensen gingen werken in het Oosten? 

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. 



13 

 

JdJ Ja. 
IV Was er iemand die verbaasd was over de leeftijden van de mensen die gingen werken 

in het oosten? 
JdJ Ja, dat was, dat was uiteraard een, een vraag want er werden ook kleutertjes 
meegenomen.  
 
00:40:01 
[image 01:38:16:05] 
JdJ Er werden hele oude mensen mee genomen, dus. 
IV Hoorde daar iemand iets over zeggen? Of denkt u achteraf van? 
JdJ Nou, in mijn directe omgeving heeft men, zoals gezegd, meteen een vraagteken gezet 

achter dat begrip van die tewerkstelling. Maar ja, de, de betrokkenen, de Joodse 
burgers zelf hebben voor een deel dat, dat eigenlijk nooit goed kunnen plaatsen, omdat 
ze enerzijds dachten dat ze werkschoenen en werkkleding mee moesten nemen om 
naar het Oosten te werken, terwijl het aan de andere kant ook kinderen en bejaarden 
werden meegenomen. Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel een groot aantal vraagtekens 
opgeroepen. 

IV Maar u herinnert u zich daar geen letterlijk gesprek over? 
JdJ Nee. 
IV Of iemand die daar iets over zei? 
JdJ Nee, dat kan ik mij niet meer herinneren. 
 
00:41:01 
[image 01:39:14:07] 
JdJ Over dat aspect niet tenminste. Wel dat de mensen allemaal, als je ze wel sprak en ze 

waren nog niet weggehaald, want dat was het begrip. Je werd 'weggehaald', je werd 
niet gearresteerd of je werd niet, je werd gewoon weggehaald. Dat was het woord. 'Is 
die al weg gehaald?', 'Ja, die is ook weggehaald.'. En als je, als je nog met mensen 
sprak die dan nog niet weggehaald waren dan kon je toch wel bespeuren dat men in, in 
toenemende mate dat er iets, iets vreselijks aan de hand was. Mensen waren angstig en 
ze waren gelaten. En ze waren verdrietig. En ook soms wel zeer opstandig, maar ja, ze 
hadden thuis toch een koffertje staan en hun rugzakje in afwachting van het feit dat er 
's nachts op de deur gebonkt werd. 

 
00:42:00 
[image 01:40:10:16] 
JdJ Dat ze weggehaald zouden worden. 
IV Dat weet u dat het zo was? 
JdJ Ja. En het tweede aspect waar ik, waar ik het zoeven over, ik heb dus drie waar ik dus 

zelf van gezien heb. Het tweede aspect was toen ik een keer op de fiets op de 
Ceintuurbaan reed. In de richting van de Amstelbrug. Toen moest ik voor het 
stopbord, want er waren geen stoplichten. Ik moest voor een stopbord wacht. Een 
verkeersagen hield het verkeer op. En toen kwam er links van mij zo'n 
overvalwagentje van de Duitse politie, van de Grüne Polizei. En daar kon ik zo 
achterin kijken en daar zaten mannen en vrouwen en ik zie de man nog steeds voor me 
die. Dat zeildoek was niet naar beneden dus je kon er zo in kijken. En die man die 
eigenlijk het meest aan de buitenkant zat... 

 
00:43:00 
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[image 01:41:08:08] 
 
JdJ ... die zag een kennis van hem die ook met z'n fiets bij mij stond te wachten om door te 

mogen rijden. En die man schreeuwde dus de naam van degene die daar naast me 
stond. En de naam weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat die zei 'Zeg dat we 
weggehaald zijn.' 'Zeg dat we weggehaald zijn.'. En daar zat een zo'n Duitse 
politieman zat daar naast hem en die heeft daar helemaal verder geen, geen actie op 
ondernomen, want die auto reed ook meteen weer weg. Maar dat, dat heb ik, dat heb ik 
dus duidelijk gezien. En dat is me heel bijgebleven. En het derde aspect waren dus de 
overvalwagens die overdag in de buurt van ons kantoor de mensen weghaalde en dan 
hoorden we dus dat ze er weer waren. En dan keken we achter de vitrage en dan zagen 
we dus inderdaad een gezin daar... 

 
00:44:00 
[image 01:42:00:22] 
 
JdJ ... of een gezin daar, en die werden dus achter in de auto gezet, tussen 

aanhalingstekens. Met hun koffertje en een rugzak en dat heb ik dus wel gezien. En dat 
de, die Duitsers de mensen nog hielpen met instappen, want oude mensen konden die 
grote stap niet maken en die werden dan nog geholpen om achter op die auto te 
klauteren. Dat was verschrikkelijk. 

IV Wat voor bewaking was daarbij? 
JdJ Er was overwegend was dat Grüne Polizei, maar er waren ook wel Nederlanders weer 

bij in burger. En wat mij, wat ons toen op het kantoor is opgevallen dat was dat die 
mensen allemaal zo goed de adressen wisten waar ze zijn moesten. En, want, wij 
hadden dus van alle woningen, die 3300 woningen, hadden wij dus een 
bewonersregister.  

 
00:45:01 
[image 01:43:04:08] 
 
JdJ En in dat bewonersregister stond dus dat alle bewoners geregistreerd. Die woont daar, 

die woont daar, die woont daar. En we wisten helemaal niet of dat Joodse bewoners, 
maar aan de naam konden wij natuurlijk in een aantal gevallen wel herleiden dat het 
Joodse bewoners waren. Dat, daar is weinig fantasie voor nodig. En toen hebben wij, 
toen eigenlijk het, het begon dat mensen ook 's nachts werden opgehaald. Toen hebben 
wij die bewoners registers hebben wij dus weg gestopt in een aantal werkplaatsen die 
we hadden over de hele stad verspreid. En daar hebben we die bewonersregisters 
verstopt, maar we hadden dat helemaal niet hoeven te doen, want de Duitsers die zijn 
nooit op het kantoor geweest om bewonersregisters op te vragen. Ze hadden zelf de 
hele administratie hadden ze bij zich. En ze werden overwegend, althans in de buurt 
waar ons kantoor stond... 

 
00:46:01 
[image 01:44:02:00] 
JdJ  ... werden ze overwegend 's nachts opgehaald. Maar we hebben ook een aantal malen, 

zoals gezegd, achter de vitrage moeten waarnemen dat ze in die kleine, dat waren 
kleine autootjes meestal, waar niet eens zoveel mensen in konden, als ze opgehaald 
werden en afgevoerd. 
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IV Dus u zei, kleine autootjes, stonden Grüne Polizei bij. 
JdJ Ja. 
IV Er waren mensen in burger bij. Was er Nederlandse politie bij? 
JdJ Ik heb daar geen politie in uniform gezien. Dat kan ik me niet herinneren, nee. Nee. 
IV Hoelang duurde zoiets, ophalen? Kunt dat beschrijven als u...? 
JdJ Nou vanaf het moment dat er zo'n, zo'n, zo'n auto voor de deur kwam bedoelt u? 
IV Ja. 
JdJ Ja, ja ik. Voor zover ik het me nog weet te herinneren was het een minuut of tien, een 

kwartier, was het, zaten ze erin. Ze konden alleen maar hun koffertje en rugzak 
meenemen en de rest moesten ze allemaal achterlaten. 

 
00:47:01 
[image 01:44:59:10] 
JdJ En ze hadden dat meestal al klaar staan achter de deur, omdat al het zover was dat ze 
meteen mee konden. 
IV En men sloot de woning dan af, de bewoners? 
JdJ Ja, de bewoners, maar die Duitsers namen de sleutels mee. 
IV Hoe weet u dat? 
JdJ Omdat wij ze niet kregen. De vereniging was formeel de huiseigenaar. En die Duitsers 
sloten  de deur af en die namen de sleutels mee en er was een bureau in Amsterdam, daar 
gingen al  die sleutels naar toe. Dat was het gemeentelijk bureau voor inkwartier (…) op 
de  Weteringschans in de omgeving waar nu, of waar toen de bioscoop Alhambra  heeft 
gestaan,  daar was dat. 
IV Wat deed dat bureau? 
JdJ Wat zegt u? 
IV Wat deed dat bureau? 
JdJ Ja, dat bureau dat nam dus de sleutels in... 
 
00:48:00 
[image 01:45:56:11] 
JdJ ... en registreerde ook welke woningen dus uiteindelijk niet meer gebruikt werden, als 
ik het zo  mag zeggen. En zij zullen ongetwijfeld contact gehad hebben met de firma 
Puls. Dat was de  verhuisondernemer die deze woningen leeg haalde, want die wist 
precies waar die naar toe  moest. Had ook de sleutels. Haalde de woningen leeg dus die 
moeten die sleutels gekregen  hebben van dat gemeentelijk bureau van inkwartiering 
(?) om die woningen leeg te halen. 
IV Heeft u dat ook ooit gezien dat leeg halen van zo'n woning? 
JdJ Jazeker, ja, ja. Wij hadden bij ons op drie hoog een Joods gezin wonen, de familie 
Zwart. En  de man was werkzaam als bode bij de toen zo geheten handels(?) en kantoor 
bedienden bond,  Mercurius. En als Joods gezin ... 
 
00:49:01 
[image 01:46:54:11] 
JdJ ... van man, vrouw en een zoontje en een dochtertje. Kleine kinderen, de namen die 

weet ik  niet meer, maar dat waren allerliefste kinderen. We zagen ze natuurlijk 
zowat elke dag een  keer en die, dat gezin ging elke weekend, of elk weekend, veel 
weekenden, gingen ze naar een  natuurvriendenhuis. En dat echtpaar heeft ook 
ooit een tandem gekocht en daar waren ze zo  zuinig op dat, ze brachten die 
tandem als ze met het wekkend weggeweest waren droegen ze die tandem naar 
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driehoog om hem daar neer te zetten. En toen de woning leeg gehaald werd door, door 
Puls, dat gebeurde vlak voor ons kantoor, want ze woonden driehoog boven ons 
kantoor, toen hebben ze dus de tandem uit het raam van de , van de woonkamer laten 
zakken en dat hebben ze natuurlijk niet over de trappen gedaan. En dat hebben ze dan 
zo. 

 
00:50:00 
[image 01:47:51:10] 
JdJ En dan zag je dus dat de meubels, die werden bepaald niet zachtzinnig in zo'n 

verhuiswagen gegooid, zou ik haast willen zeggen. En wat ze niet meer mee konden 
nemen dat lieten ze op straat achter. Servicegoed wat natuurlijk stuk viel. 
Tegenwoordig wordt alles in kranten gepakt, maar dat werd allemaal ruw en rauw 
werd dat weggehaald en als er zo'n woning gepulst was, ze noemden ze dat 'dat gepulst 
was', dan kon je dat op straat duidelijk waarnemen wat daar gebeurd was. En dan 
kwamen wel mensen uit de buurt om te kijken of er nog wat van hun gading was hè? 
Dat namen ze dan mee, ja. 

IV Die woningen waren dan leeg en bleven leeg verder? 
JdJ Nou, die bleven uiteraard wel even leeg tot dat, de bestemmingen die waren dus 

verschillend. Ze waren inmiddels waren de Duitsers begonnen met het ontruimen van 
de Kuststrook.  

 
00:51:00 
[image 01:48:49:07] 
JdJ En de evacués uit Zandpoort en Driehuizen en Castricum, die moesten daar allemaal 

weg, uit die zone. En die zijn voor een deel, voor een deel in lege woningen van 
Joodse gezinnen gezet. Maar het fenomeen deed zich ook voor dat er op een zeker 
moment, en ik heb dat geval zelf behandeld, dat er een mevrouw kwam met een brief 
van de NSDHP en de Kreissleiter was meneer Pott, P - O - dubbel T. 

IV Nationaal Socialistische Partij Nederland. 
JdJ Ja, Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, NSDHP. En die hadden een 

kantoor, ik meen op de Herengracht, daar zaten ze. Maar dat mag ook de 
Keizersgracht geweest zijn, maar op de gracht. En die vrouw die kwam met een brief 
van, met dat briefhoofd en die grote handtekening eronder.  

 
00:52:00 
[image 01:49:46:06] 
JdJ En daar stond op dat wij die mevrouw de sleutels moesten overhandigen van een 

woning in de Saffierstraat. Ik zal uit het oogpunt van privacy het nummer maar niet 
noemen, maar ik weet het nummer wel. En die vrouw die kwam dus met die brief en 
die zei 'Ik kom de sleutels halen. Alsjeblieft.'. En ze gaf mij die brief en ik was dus nog 
geen beleidsman dus ik moest, ik deed uitvoerend werk voor de goede orde. Dus ik 
ging met die brief naar de voorkamer van het kantoor, naar de secretaris en ik zei tegen 
de secretaris, ik zeg "Die vrouw die..." het stond er in het Duits in, maar dat kon je zo 
lezen "die vrouw die moet..." ik hoor het de secretaris nog zeggen. Hij zeg "Is dat wijf 
helemaal bedonderd." Hij zegt "Ze is nog geen eens lid van de vereniging." Hij zegt 
"Nee hoor, en zeg maar dat we dat niet doen." Dus ik had natuurlijk de mooiste dag 
van mijn leven dat ik die vrouw dus kon zeggen... 

 
00:53:00 
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[image 01:50:44:11] 
JdJ ... dat dat helemaal niet doorging, hij zei je krijgt die woning niet. 
IV Dat ging om een lege woning van? 
JdJ Dat ging om een lege woning waarin een Joods gezin gewoond had en die moest zij 

hebben. Die was door die meneer, die  Kreissleiter  die kenden we helemaal niet. Nou, 
daar waren we dus vanaf, dachten we. Maar twee dagen kwam d'r een man van de, van 
de Nederlandse politie. Die kwam mededelen dat zowel de secretaris als ik de 
volgende dag, ik meen dat het tien uur was of elf uur, dat weet ik niet meer, moesten 
we naar de Euterperstraat komen. 

IV Wat was daar? 
JdJ Daar zat de Sicherheitsdienst. En daar moesten we ons melden bij Aus der Fünten, dat 

was de eerste man in Amsterdam van de Sicherheitsdienst. En daar, we hadden 
natuurlijk al het één en ander gehoord over de Eurterpestraat en de, we zijn daar ook 
gewoon met lood in onze schoenen zijn we daar naar toe gegaan. 

 
00:54:01 
[image 01:51:42:20] 
JdJ  We dachten, nou, nou worden we opgesloten of weggevoerd. Nou, die man was met 

vijf minuten klaar met ons want die sprak uiteraard geen woord Nederlands, maar hij 
sprak in zeer afgemeten Duits dat als er nog iemand met zo'n brief kwam, dan moesten 
we die mensen onmiddellijk de sleutel geven, en voor de rest geen nieuws (?) en de 
deur uit en we stonden met vijf minuten buiten. Nou, zeggen wel eens, het liep ons dun 
door de broek, maar we waren als bliksem blij dat we buiten stonden. Maar, de moraal 
was natuurlijk dat toen aan de lopende band de mensen kwamen Duitsgezinde, 
vrouwen die met Duitse militairen contact hadden en die een huis nodig hadden en die 
moesten we die sleutels geven van die woningen. 

IV Gebeurde dat daarna dan ook nog? 
JdJ Ja, in tientallen gevallen. In tientallen gevallen, en niet alleen uiteraard bij onze 

vereniging, maar ook bij andere verenigingen ... 
 
00:55:00 
[image 01:52:39:19] 
JdJ ... waar Joodse burgers uitgehaald zijn, ja. En ze zijn ook wel in woningen getrokken 

waar de volledige meubilering van het Joodse gezin nog stond. 
IV Hoe weet u dat? 
JdJ Nou, we wisten dat die woningen niet gepulst waren. (haalt z'n schouders op). Ja. 
IV Dus de mannen die u in de voorkamer had zien spreken, had horen spreken vlak voor 

de oorlog en tijdens de oorlog, daar zat de stemming er flink in toen? 
JdJ Ja. Die zijn ook allemaal ondergedoken nadat de oorlog uitgebroken was. Want zij 

wisten dus dat er op geloerd werd op die mensen. Althans, niet direct natuurlijk, want 
er gebeurde aanvankelijk niks hè. Maar toen ze dus de topmannen van de politiek en 
van de vakbeweging dus gingen pakken, toen zijn ze allemaal ondergedoken. 

IV Dus dit zijn die drie gevallen waar u het over hebt? 
 
00:56:00 
[image 01:53:36:24] 
JdJ Als het gaat om wat ik zelf gezien heb van Joodse burgers die afgevoerd zijn ja, dat 

zijn drie gevallen die ik zo gezien heb, ja. 
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IV Die mensen bleven, nog even, de mensen die in die woningen trokken, waar u niets 
aan kon doen, bleven die gewoon in die woningen zitten de hele oorlog? 

JdJ Ja, en wat nog erger is, ze bleven ook zitten na de oorlog. We hebben namelijk, 
uiteraard de zaak heeft het bestuur, want als ik zeg 'we', dat had ik niet te doen want 
dat deed het bestuur. Maar, toen het bestuur na de oorlog dus deze mensen meteen 
wilde aanpakken, om ze eruit te zetten, toen was daar een wet en dat was de wet op de 
huurbescherming. En je kon hoog springen en je kon laag springen, maar deze mensen 
hadden recht op huurbescherming en de vereniging heeft ze er niet uit kunnen krijgen. 

 
00:57:00 
[image 01:54:34:21] 
JdJ En een heel sprekend voorbeeld daarvan heb ik voorradig, namelijk op de Josef 

Iezelskade 132 één hoog. Daar woonden voor de oorlog Meyer Sluizer, een man van 
de, die later bij de Vara, de bekende Meyer Sluizer van de Vara. En Sluizer is uit z'n 
woning gevlucht toen de Duitsers kwamen, die is overgestoken naar Engeland. En 
Sluizer die kwam een paar weken nadat de oorlog afgelopen was kwam hij in 
Kolonelsuniform op het kantoor van de vereniging, want hij wilde dus zijn eigen 
woning terug hebben. En hij heeft gedaan wat ie wilde, maar hij kreeg zijn eigen 
woning niet terug. En dat was natuurlijk een hele zure appel. Niet alleen voor hem, 
maar laat ik zeggen... 

 
00:58:00 
[image 01:55:32:13] 
JdJ ... voor de vereniging die heel graag die mensen eruit gebonjourd zou willen hebben, 

maar dat ging niet.  
IV De melkboer die over de toonbank z'n klanten toesprak, aan het begin van de oorlog 

toen er nog weinig aan de hand was, en die later de vader blijkt van de beroemde 
geschiedschrijver over de oorlog Lou de Jong, wat is er met de melkboer gebeurd? 

JdJ D'r zit nog één aspect tussen. De familie de Jong heeft ook geprobeerd om in IJmuiden 
een schip te krijgen om over te varen naar Engeland. En dat is niet gelukt en ze zijn 
dus terug gekomen, naar de melkwinkel. En ik kan me niet goed meer herinneren of de 
melkwinkel toen nog weer als melkwinkel heeft gefunctioneerd. Dat weet ik niet. 
Maar ik weet wel... 

 
00:59:00 
[image 01:56:29:21] 
JdJ ... dat het gezin van de Jong is ook gedeporteerd. Was man, vrouw, en ze hadden een 

dochtertje, Jeanette (?) heette dat meisje met een zwarte vlecht. Zo'n spring in het veld 
(maakt gebaar met hand hoe groot het meisje was). 

IV Dat waren dus de ouders en de zus van Lou de Jong? 
JdJ Ja. Ja, een nakomertje. En dat heeft toen natuurlijk wel, laat ik zeggen, ook op de 

mensen van onze, van de buitendienst van de woningbouwvereniging die regelmatig 
dus in woningen kwamen bij mensen en die dus elke keer moesten constateren, nou is 
die weg, nou is die weg, nou is die weg. Dat was een hele, hele droevige tijd. Het is 
voor mij trouwens ook moeilijk. 

 
(zucht). Ja (geëmotioneerd). 
 
01:00:00 
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[image 01:57:27:18] 
IV Dat kan me voorstellen. 
JdJ Ja. En er kwamen er maar acht terug. Ja. Even een slokje water nemen. Kan dat? 
IV Natuurlijk. 
JdJ (staat op, neemt slokje water). Zo. Ja. 
IV Als u een schatting moet maken, u zegt, acht kwamen er terug. 
JdJ Ja. 
 
01:01:00 
[image 01:58:25:08] 
IV Hoeveel...? 
JdJ  D'r hebben zich acht bij, bij de vereniging aangemeld, laat ik het dan zo zeggen, 

misschien zijn er meer teruggekomen, maar er zijn er acht van de bewoners die 
gedeporteerd zijn, zijn er acht teruggekomen. Die hebben zich bij de vereniging weer 
gemeld en die hebben toen alle, met voorrang dus en weer een dak boven hun hoofd 
gekregen. Maar er zijn dus ook bewoners is Zweden terecht gekomen en ja die zijn 
misschien later ergens anders weer gehuisvest. Dat weet ik niet, maar. 

IV Uw vader bleef tijdens de oorlog ook politieman? 
JdJ Ja, mijn vader is tijdens de oorlog bij de politie gebleven. En hij is na de oorlog nog 

een aantal jaren in dienst geweest. 
 
01:02:00 
[image 01:59:22:09] 
JdJ En toen is ie gepensioneerd. Maar mijn vader heeft van, laat ik zeggen, met die ratia’s 

an sich heeft nooit wat te maken gehad, want hij was bij de, bij de motorpolitie en die, 
die, die werd daar niet voor, voor ingezet. Wat ik wel weet van mijn vader was dat als 
er een agent was of iemand bij de politie was die, die fout was, dat heette dan een 
'natte'. Ik weet nog wel als we wel eens met, mijn vader kreeg nog wel eens collega's 
en dan hadden ze dan ja, "maar die natte.", en dat was dan iemand die fout was. Dat 
was een 'natte'. En of dat afgeleid is van Nationaal Socialist of Nazi, dat weet ik niet, 
maar dat was een 'natte'. Dat weet ik wel. 

IV We gaan even kijken of we, of we een beetje compleet zijn.  
 
01:03:00 
[image 02:00:20:17] 
IV We komen, als u het goed vindt, nog even terug op die keer dat u die razzia zag met de 
tram. 
JdJ Op de Daniël Willinkplein? 
IV Ja. 
JdJ Ja. 
IV U zegt, de mensen werden afgevoerd naar de Hollandse schouwburg.  
JdJ Ja. 
IV Weet u ook, of ik zeg het verkeerd, wist u op dat moment als jongen van 21...? 
JdJ (knikt bevestigend). 
IV ... waar die mensen daarna naartoe gingen? 
JdJ Naar Westerbork, ja. 
IV Wist u of wisten de mensen om u heen wat Westerbork was? 
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JdJ Nou nee, dat was een, dat was een begrip 'Westerbork'. Dat lag in Drenthe en daar 
waren barakken en daar werden de mensen dan, dan opgevangen. Daar werden ze 
ondergebracht en daar begon dus het... 

 
01:04:00 
[image 02:01:17:09] 
JdJ ... transport naar Duitsland, of naar Polen eigenlijk. 
IV Want ook dat laatste was bekend toen u daar op straat stond? 
JdJ Nou, in zoverre bekend. Kijk, ik had dus het begrip concentratiekamp had ik al van te 

voren dus uit de gesprekken op kunnen vangen. Dus ik ging er vanuit, in mijn 
herinnering, ben ik er van uitgegaan dat die mensen nooit tewerk werden gesteld. Die 
mensen die werden, die werden gevangen gezet, dacht je. In een concentratiekamp.  

IV Dat dacht u zelf? 
JdJ Maar, maar, ja, maar niet dat, laat ik zeggen, daar de gaskamers aan verbonden waren. 
Dat wist ik toen absoluut niet. 
IV Nee. Maar u dacht op dat moment... 
JdJ Ja. 
IV  ... deze mensen gaan via de Hollandse schouwburg... 
JdJ Naar Westerbork en daarvandaan gaan ze naar kampen, concentratiekampen. En daar 

worden ze opgesloten. 
IV En wist u dan... 
 
01:05:00 
[image 02:02:15:14] 
IV ... want, waar die concentratiekampen zouden liggen? 
JdJ Nee, dat wist ik niet. Nee. 
IV  Alleen de richting. 
JdJ Nee, dat wist ik niet zelfs. Ja, ergens, maar waar weet ik niet nee. 
IV Nee. 
JdJ Dat weet ik niet. 
IV En herinnert u zich iets van gesprekken van mensen om u heen over 't onderwerp, 

waar het woord 'Westerbork' in viel en  wat gaan die mensen doen? 
JdJ Nee, daar kan ik me niets van herinneren. Nee, dat weet ik niet. 
IV Tweede vraag. Er waren mensen die, een paar mensen die terug kwamen... 
JdJ Ja. 
IV ... na de oorlog. Acht zei u. 
JdJ Ja. 
IV Hadden de mensen die terug kwamen dan geen huurbescherming? Dus de 

huurbescherming gold voor... 
JdJ Degene die zaten, ja. Nou, daar werd eigenlijk, daar werd eigenlijk niks aan gedaan. 

Aan de positie van die mensen daar werd, daar werd niet met zorg naar gekeken. Ik, in 
het boekje wat, wat over mij geschreven is 'moeilijke haring moet ook gevangen 
worden', daar heb ik een paar regels, heb ik daar aan gewijd. Namelijk dat het 
toenmalige bestuur van de algemene woningbouwvereniging heeft gezegd "We 
trekken ons van geen één richtlijn of van geen één gemeentelijk vordering wat aan. 
Deze mensen krijgen en die kunnen kiezen, wat leeg is daar kunnen ze en daar mogen 
ze naartoe." Maar ik dat de, dat het bestuur van onze vereniging toentertijd daar een 
uitzondering in geweest. 

IV Dat denkt u of dat weet u? 
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JdJ Dat, dat ons bestuur van onze vereniging die het gedaan heeft, jazeker. 
IV Nee. 
JdJ O, pardon. 
 
01:07:00 
[02:04:10:13] 
IV Dat, dat u, dat uw bestuur een uitzondering was? 
JdJ Nou ik, ik, ik, ja. Ik herinner me nog uit de, uit die tijd dat, dat, dat de Joodse mensen 

die terug kwamen, dat die min of meer aan hun lot zijn overgelaten, wat betreft het 
vinden van passende huisvesting. Je kunt niet zeggen van andere, van andere zaken. 

IV Want als, als, als ze bij, in de woningbouwvereniging zeggen "Wij trekken ons niks 
aan van dingen." dan betekend dat daar geen regulering over was. 

JdJ Daar was geen regel voor, nee. Nee, en wat ik ook nog vergeten heb te zeggen, maar ik 
wil het toch nog even opmerken. Twee dingen als je het goed vindt. Er zijn na de 
oorlog, hebben zich Joodse burgers bij onze vereniging gemeld. Met de mededeling 
dat ze daar en daar gewoond hadden. Dat konden wij dus uiteraard nakijken of dat zo 
was. En dan wilden ze dus naar die woning weer toe. Omdat ze achter de schoorsteen 
of achter het aanrecht... 

 
01:08:01 
[image 02:05:09:03] 
JdJ ... sieraden hadden verstopt. En dan was de procedure dat de opzichter van die 

betreffende woning die ging naar de politie en dan ging de politie met die opzichter 
mee naar die woning. En dan werd met toestemming van de bewoner werd het 
opengemaakt en dan werden daar nog de sierraden enzovoort uitgehaald. Politie ging 
weer mee. Mensen moesten het allemaal in een verbaal vastleggen, dat het ook vast 
stond dat het van die mensen was. Maar dat is ook in een aantal gevallen gebeurd. 

IV Maar de woning zelf kwam niet terug aan de mensen? 
JdJ Nee. Nee, nee. Ja, en het laatste wat ik toch zou willen opmerken is dat ik toch m'n 

hele leven lang nog met een prangende vraag blijf rondlopen. Namelijk, de 
Geallieerden waren instaat om midden in de nacht de Möhnetalsperre met grote 
precisie kapot te bombarderen... 

 
01:09:00 
[image 02:06:06:05] 
JdJ ... waardoor het halve roergebied onder water liep. En dan vraag ik mij altijd nog af 

waarom of er geen pogingen zijn gedaan om dat transport, niet alleen dat van de 
Joodse burgers, maar ook van de Nederlanders die daar tewerk gesteld werden, om die 
transporten te verstoren door in Duitsland de betreffende spoorlijnen stuk te 
bombarderen. En wat ik dan wel eens hoor om me heen dat ze dus... 

 
 
01:09:31 
[image 02:06:35:06] 
 
EINDE  
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