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Anna Kool vertelt over haar relatie met een joodse jongen, Bob de Raaij, die gedurende 
de oorlog met zijn familie onderduikt. Tijdens de onderduikperiode in Haarlem wordt het 
gezin afgeperst en gechanteerd door de familie Stam, dat hen aanvankelijk ‘hielp’. 
Uiteindelijk wordt de familie De Raaij verraden met deportatie als gevolg. Alleen Anna’s 
schoonzusje, Frida, overleeft de kampen. Anna vertelt over dit gebeuren en over de 
berechting van de familie Stam na de oorlog.  
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[01:] 00:08:00 – [01:] 10:14:05 
00:00 – 10:04 
 
Anna Kool vertelt dat ze voor de Tweede Wereldoorlog in Overveen, bij Haarlem 
woonde; beschrijft het gezin waarin ze opgroeide als een gegoed gezin dat niet actief was 
in politiek of religie; vertelt over haar tijd op school; geeft aan dat het gezin niet bang 
was voor een naderende oorlog, ondanks dat haar broer in de mobilisatie zat; vertelt over 
de joodse geneeskundestudent met wie ze in 1939 verkering kreeg; geeft aan dat zijn 
joodse komaf geen problemen gaf, hoewel ze zelf geen joodse was; vertelt dat haar 
vriend Bob ook niet heel ongerust was; haalt minister president Colijn aan die had 
gezegd: ga maar rustig slapen.  
 
[01:] 10:14:06 – [01:] 18:53:22 
10:05 – 19:05 
 
Anna geeft aan dat de familie van Bob wel erg bezorgd was en aan het begin van de 
oorlog zelfs de gaskraan wilde openzetten om zelfmoord te plegen; vertelt over haar 
broer die aan het begin van de oorlog moest vechten en daarbij gewond raakte; geeft aan 
ze dacht dat het wel mee zou vallen; vertelt over de schok bij de familie van Bob; vertelt 
over de pogingen die de familie ondernam om in Zwitserland te komen; vertelt over 
mensen die deden alsof ze hen in veiligheid konden stellen, maar hen ondertussen 
bestalen; geeft aan dat Bob door dit voorval een tweede aanbod van andere mensen 
afsloeg; geeft aan dat Bob niet verder kon studeren als joodse student zijnde. 
 
[01:] 18:53:23 – [01:] 29:24:05 
19:06 – 30:02 
 
Anna geeft aan dat er veel geld in de gestolen koffers zat; benadrukt dat de familie van 
Bob steeds zwaarder op de hand werd en zich meer en meer thuis terugtrok; vertelt over 
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de wisselende reacties van de niet-joodse Nederlanders op joden die een ster droegen; 
vertelt dat Bob een Ausweiss kreeg omdat hij medicijnen studeerde; vertelt dat na de 
verplichting om zich te melden Bob en zijn vader in 1942 zijn ondergedoken; geeft aan 
dat men wist dat de joden naar Polen werden gestuurd; vertelt over Bobs zus en moeder 
die op aparte plekken gingen onderduiken; geeft aan dat haar schoonfamilie als heel 
gegoed bekend stond in Haarlem en daardoor makkelijk kon onderduiken. 
 
[01:] 29:24:06 – [01:] 39:05:07 
30:03 – 40:05 
 
Anna vertelt dat haar ‘schoonzusje’, Frida de Raaij, en ‘schoonmoeder’ eveneens op het 
onderduikadres van vader en Bob terechtkwamen; geeft aan dat de familie De Raaij 
opgesloten werd door de familie Stam en elke maand meer geld moest betalen; vertelt dat 
ze 20 maanden op zolder hebben gezeten; vertelt over het voorval dat haar schoonvader 
weg ‘mocht’ om extra geld te halen; vertelt dat hij werd gevolgd door de familie; 
benadrukt de toenemende dreiging en geeft aan dat ze een knokploeg geregeld had voor 
10 maart1944 en nieuwe onderduikadressen; vertelt over de inval van de SD op 7 maart 
1944 waar ook de neef van het onderduikgezin bij betrokken was. 
 
[01:] 39:05:08 – [01:] 48:37:08 
40:06 – 50:02 
 
Anna beschrijft hoe het oppakken van de familie De Raaij verliep; vertelt dat bij de 
familie Nelissen de gehele inboedel van de familie De Raaij werd geroofd; vertelt over 
een briefje van Bob uit Westerbork en over brieven vanuit het ‘onderduikadres’ in 
Haarlem;  geeft aan dat Bobs zus daar haar vader gedwongen werd naar Vught te gaan; 
vertelt over de rest van de familie die na een week in Westerbork als strafgevangenen 
werden doorgestuurd; vertelt over haar betrokkenheid bij de arrestatie van het echtpaar 
Stam die de familie De Raaij chanteerde en gevangen hield.  
 
[01:] 48:37:09 – [01:] 59:10:11 
50:03 – 01:01:02 
 
Anna vertelt dat ze na de oorlog de Politieke Opsporingsdienst(POD) inschakelde die bij 
het voormalig onderduikadres in Haarlem veel spullen van de familie De Raaij vond; 
vertelt over Vught waar Frida de Raaij in de lampenfabriek van Philips werkte; geeft aan 
dat ze wachtte met aangifte doen tot dat ze bericht had van Frida die na de oorlog eerst in 
Zweden moest aansterken; geeft aan dat er veel bezit van de familie verdwenen was; 
vertelt over de rechtszaak in Amsterdam tegen de familie Stam; geeft aan dat de zolder 
waar de familie De Raaij opgesloten zat nog bestaat; leest haar eigen aangifte voor, 
gedaan op 25 juni 1945; geeft aan dat de familie Stam al weer vrij kwam in mei 1947 met 
500 gulden boete; leest belastende getuigenis voor van Frida. 
 
[01:] 59:10:12 – [01:] 06:19:19 
01:01:03 – 01:08:30 
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Anna leest belastende verklaringen voor de familie Stam voor van de heer Van Halst en 
de familie Nelissen; leest voor dat de familie Nelissen bedreigd werd door de neef van de 
SD om de bezittingen van de familie De Raaij af te staan; benadrukt de vriendschap die 
ze sinds de oorlog nog altijd heeft met Frida; geeft aan dat ze het fijn vond haar 
ervaringen te delen. 
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