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Algemene gegevens interview 
 

 
 
 
 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0030 
 

Geïnterviewde Anna Kool(AK), 4 maart 1920   
Interviewer  Martijn van Haalen (IV)   

Interakt, Televisie en Multimedia.  

Plaats Amsterdam 
Tijd 00:00:00 - 01:08:30 ( file 1) 

 
Trefwoorden Haarlem, verraad, afpersing, liefde, zelfmoord, onderduiken, 

berechting, vriendschap, Westerbork, Vught, vluchten, angst, 
Sicherheitsdienst, antisemitisme, universiteit, Jodenvervolging 
 
betrayal, extortion, love, suicide, hiding, justice, friendship,  
attempt to escape, fear, anti-Semitism, university 

Samenvatting De geïnterviewde vertelt over haar relatie met een Joodse 
jongen, die gedurende de oorlog met zijn familie onderdook. 
Tijdens de onderduikperiode in Haarlem werd het gezin 
afgeperst en gechanteerd door de familie die hen  aanvankelijk 
‘hielp’. Uiteindelijk werd de familie verraden met deportatie als 
gevolg. Alleen het schoonzusje van de geïnterviewde 
overleefde de kampen. De geïnterviewde vertelt over dit 
gebeuren en over de berechting van de familie, die hen 
verraadde, na de oorlog.  
 
The interviewee talks about her relationship with a Jewish boy 
who went into hiding together with his family during the war. 
During the hiding period in Haarlem the family were 
blackmailed by the family, who at first ‘ helped’  them. In the 
end, the family were betrayed, which led to their deportation. 
Only the interviewees’ sister in law, survived the camps. She 
talks about these events and about the trial of the family, which 
betrayed them, after the war.  
 

Transcriptie gemaakt door Vrije Universiteit, M.Vlasblom, C.Jelsma 

Eigenaar van het bestand Vrije Universiteit, United States Holocaust Memorial Museum. 
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Transcriptie 
 
 
00:00:00 
[image  00:08:00:00] 
 
 
00:00:29  
[image 01:01:02.00] 
IV Goedemiddag het is vandaag, eh wat voor een datum? 
AK Veertien juli 2005 
IV 2005, eh kunt u eerst zeggen hoe u volledige naam is en waar en wanneer u bent 

geboren. 
AK Ja natuurlijk, mijn naam is Anna Dieperink (meisjesnaam), ik ben in Amsterdam 

geboren, 4 maart 1920. 
 
00:01:00 
[image  01:01:32.17] 
IV Dus u bent nu dan?  
AK Vijfentachtig.  
IV Vijfentachtig.  
AK Ja.  
IV En u bent in 1920 geboren, waar bent u geboren?  
AK In Amsterdam 
IV Heeft u daar altijd gewoond? 
AK Nee ik heb er niet altijd gewoond.  
IV Maar laat ik zeggen voor de Tweede Wereldoorlog, woonde u toen in 

Amsterdam? 
AK Nee voor de Tweede Wereldoorlog woonde ik in Haarlem, Overveen heet dat 

eigenlijk.  
IV Is dat een prettige stad om in groot te worden? 
AK Haarlem? Haarlem is een heel prettige stad. 
IV Waarom? 
AK Dat kan ik niet zeggen, gewoon, ik ben daar naar school geweest, ik ben daar 

groot geworden. Ja een prettige stad, Haarlem, dat vind ik. Amsterdam vind ik 
ook prettig hoor.  

IV     Een middelgrote Nederlandse stad is het hey 
AK Ja 
IV Groeide u op in een groot gezin of in een klein gezin,  
AK    Ik had twee broers en een vader en moeder.  
 
00:02:03 
[image  01:02:32.21] 
IV Was het een rijk gezin 
AK Een middelmatig ja, een gegoed gezin.  
IV Wat deed vader? 
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AK Mijn vader was toen heette het Twentse Bank heette dat toen, bij het 
hoofdkantoor in Amsterdam. Nu heet dat geloof ik Algemene Bank, is het niet. En 
daar had ie eh daar was hij procuratie houder. Dat was wek een goede baan had ie 
eigenlijk. 

IV Procuratie houder.  
IV Wat deed moeder? 
AK Mijn moeder toen werkte vrouwen al helemaal niet. Nee vrouwen werkten 

vroeger niet.  
IV Aha dus moeder was thuis en zorgde voor de kinderen?  
AK Ja 
IV Euh u zit in de, was het een religieus gezin? 
AK Nee, er werd niets gedaan aan een of andere religie. 
 
00:03:06 
[image  01:03:33.04] 
IV Niets aan religie gedaan, en was het een politiek bewust gezin, vader of moeder? 
AK Ook niet politiek bewust, ik wist waar ze bij waren, maar er mocht nooit over 

gesproken, als er verkiezingen waren, dan mocht je nooit zeggen van wie je was.  
IV Waar waren zij van, wat mag u nu wel zeggen? 
AK Nou dat heette toen de Liberale partij. “Oud” was het geloof ik toen,  of niet.  
IV Ja, middenklasse gezin  
AK Middenklasse gezin.  
IV U groeit op in de twintiger en dertiger jaren.  
AK Ja 
IV En u zit op de lagere school daar.  
AK Ja 
IV Zat u op een openbare scholen? 
AK Openbare school 
IV Ook de middelbare school heeft u dat nog gedaan? 
AK  Ik heb mijn MAVO diploma, ja  
IV Mulo heette dat toen he 
AK Wat zegt u? ja Mulo heette het toen vierjarige Mulo 
 
00:04:00 
[image  01:04:25.05] 
IV Zat er op de school ook allerlei verschillende religies? 
AK Ja allerlei religies verschillende. 
IV Ging dat een beetje goed met elkaar? 
AK Ja, het is niet te vergelijken met nu. Heel gewoon allemaal.  
IV U bent ongeveer twintig dus wanneer de oorlog uitbreekt.  
AK Ja 
IV Heeft u ergens in uw herinnering dat die oorlog er in de dertiger jaren voor 

Nederland aan zit te komen of? 
AK Jawel, dat heb ik wel, want mijn oudste broer, die was zes jaar ouder dan ik en die 

moest in de mobilisatie en zo, ja er was wel allemaal dreiging. (Mevrouw krabt 
aan haar kleding) 
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IV Als u hier krabbelt komt het op de microfoon. 
AK Oh sorry (lachend) 
 
00:05:04 
[image  01:05:26.23] 
IV Uw broer zat in de mobilisatie? 
AK Ja 
IV Ja was de verwachting binnen het gezin ook dat die oorlog er zou komen? 
AK Nou je was niet bang eigenlijk want, nee want hij nee. Je was niet bang dat de 

oorlog zou komen. Dat hoorde er eigenlijk bij. Je moest het leger in, je moest het 
leger in, het is niet zoals nu en hij wilde ook wel het leger in. 

IV Ja, waren vader of moeder thuis, ik bedoel onder het eten, werd er wel eens 
gesproken over een naderend onheil? 

AK Nee, hoor, niets. We hebben het over de dertiger jaren 
IV Ja 
AK Nee hoor, nee 
IV Niets 
AK Nee  
IV Eh dan komt die oorlog ineens toch? 
AK Ja 
IV U bent dan twintig, woont u nog thuis? 
 
00:06:03 
[image  01:06:23.04] 
AK Ja. 
IV Heeft u al zo als dat heet verkering? 
AK Nee, dat is in ’39 of ’40 gekomen. 
IV Vlak voor de oorlog? 
AK Vlak voor de oorlog.  
IV      Met wie kreeg u toen verkering? 
AK Met een broer van mevrouw De Raaij,  
IV Hoe heette die? 
AK Bob, Emanuel de Raaij. 
IV Waar heeft u hem ontmoet? 
AK Ja moet ik u dat ook vertellen? (Lachend) Nou gewoon ergens in de buurt waar 

wij woonden. Nouja dat is allemaal, toen was er nog, ja er was wel een dreiging 
eigenlijk voor de mobilisatie ofzo, maar toch niet zo'n dreiging dit had je nooit 
verwacht. 

IV Hoe oud was Bob? 
 
00:07:02 
[image  01:07:19.21] 
AK Net zo oud als ik, hij was ook van 1920. 
IV Betekende dat ie in de mobilisatie 
AK Nee, hij stuurde in Leiden voor arts. 
IV En u ontmoette hem in 1939? 
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AK Ja. 
IV Een Joodse Jongen? 
AK Een Joodse Jongen. 
IV Bent u zelf Joods? 
AK Nee. 
IV Gaf dat op een of andere manier problemen? 
AK Ja. Hij, Als je elkaar ontmoet, dan zeg je niet: “Ik ben joods of ik ben niet joods.” 

Dat werd helemaal niet tensprake gebracht, dat is en je zag het ook niet, vond ik. 
Nee het gaf geen problemen toen, toen gaf het geen problemen 

IV Niemand in uw omgeving zei daar iets over? 
AK Nee. Het gaf geen problemen toen.  
 
00:08:01 
[image  01:08:16.18] 
AK Helemaal niet.  
IV Nooit iemand een opmerking, of vriendinnen of.  
AK Nee helemaal niet he, er staat een foto van hem daar, ik vind niet dat hij er nou 

speciaal op leek of zo. Maar eh dr werd helemaal niet over gesproken. En je zegt 
toch niet “Ik ben joods” of zo, tenminste zo in die tijd was dat niet zo.  

IV In Nederland. 
AK In Nederland  
IV En vader en moeder konden het goed vinden met Bob? 
AK Jawel ja hoor. Die vragen ook niet wat ben je, of zo dat werd niet gevraagd. Dat 

komt pas in de oorlogsdagen he.  
IV Bob studeerde in Leiden 
AK Ja. 
IV Vlak voor de oorlog is Bob op enige manier bang dat er oorlog zal komen? 
 
00:09:05 
[image  01:09:18.02] 
AK Nee. dat dat nee. Je bent wel serieus eigenlijk je bent niet zo vrolijk eigenlijk. Nee 

maar dit hadden we allemaal toch niet verwacht. 
IV Waarom niet? 
AK Nou toen was het toch nog geen oorlog? 
IV Nee, was er reden om te denken dat Nederland de dans zou ontspringen? 
AK Ja.Ja. 
IV Kunt u dat uitleggen?  
AK Ga maar rustig slapen zeiden ze he. Colijn zei dat, zo is het toch.  
IV    De minister president zei dat? 
AK Ja. 
IV U kwam ook bij Bob thuis, hij woonde thuis als hij niet in Leiden. 
AK Nee, nee ,dat noemen ze spoorstudent he, dus hij ging op en neer naar Leiden. 
 
00:10:04 
[image  01:10:14.05] 
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IV U kwam bij Bob thuis, was de familie van Bob op enige manier bezorgd over de 
dingen die mogelijk komen gingen? 

AK Ja, het waren mensen die zwaar op de hand waren.Ja 
IV Hoe kwam dat zo? 
AK Nou, Ja hoe dat kwam, dat ga je niet vragen. Maar dat is in de oorlog of in de 

eerste dagen van de oorlog is dat wel uitgekomen, want toen, toen was die vader 
van plan voor allemaal de gaskraan open te zetten, voor allemaal. Dat tis toch dat 
je zwaar op de hand bent, vindt u niet?  

IV Dat zou ik wel zeggen.  
AK En dat heeft Bob tegen gehouden, ja, ik denk omdat hij mij had. Maar die heeft ze 

tegengehouden. Dat kan zij [Frida] ook getuigen.  
 
00:11:04 
[image  00:11:04.19] 
IV Herinnert u zich iets van als u daar overhuis kwam bij Bob, vlak voor de oorlog 

zullen we zeggen, van gesprekken?  
AK Nee, het was een heel goed en harmonieus gezin. 
IV En Bob had een zus? 
AK Ja een zus. 
IV      De oorlog komt plotseling, Bob is niet gemobiliseerd. Uw broer heeft wel moeten 

vechten? 
AK Ja mijn broer moest meteen opkomen. 
IV Heeft die mee moeten vechten? 
AK Ja hij moest meevechten ja.  Hij is er ook gewond uitgekomen.  
IV Waar vocht die? 
AK Toen we bericht kregen zat hij in Dordrecht in een ziekenhuis. Dus waar hij 

precies gevochten in ieder geval daar in de buurt denk ik, daar hebben ze hem 
naar een ziekenhuis gebracht. 

 
00:12:00 
[image  01:12:06.04] 
IV     Want daar is zwaar gevochten 
AK Hij heeft zwaar gevochten, want hij had eh een long gekregen, door zijn long was 

er geschoten en hij had gebroken ribben, enne hij moest thuis weer een beetje 
bijkomen, een hele tijd is hij toen thuis geweest om bij te komen.  

IV Herinnert u zich waar u op  10 mei 1940 was op de ochtend dat de oorlog uitbrak? 
AK Ja in mijn eigen huis.  
IV Hoe ging dat? 
AK Nou alle alle mensen waren wilde gaan kijken, en je liep allemaal naar de 

bovenste etage om te gaan kijken. Ja, je zag het toch nog niet zo ernstig in 
allemaal.  

IV     Waarom niet?  
AK Waarom kan ik niet zeggen, je zag het niet zo ernstig in. Het is zo zoetsievelijk(?) 

allemaal gekomen, het heeft een hele lange tijd geduurd, voor ze maatregelen 
gingen nemen allemaal.  
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00:13:01 
[image  01:13:04.04] 
AK Dat duurde een hele tijd, en dan krijg je weer hoop en zo. En ze begonnen met die 

sterrenla in de eerste plaats. En zij hadden een zaak en die kreeg een Verwalter, 
dus er werd alles al in beslag genomen.  

IV Wat voor zaak hadden ze? 
AK Een groothandel in lompen.  
IV     Die die. Hoe reageerde Bob op de komst van de Duitsers? 
AK Heel serieus. Heel serieus 
IV Herinnert u er zich iets over wat hij zei? 
AK Nee, er werd wel veel over gepraat. Ze zagen het ze zagen het allemaal in dat 

gezin zwaar in. Zwaarder dan bij ons thuis.  
IV Had dat gezin dan berichten gekregen? 
 
00:13:58 
[image  01:13:58.16] 
AK Nou ik denk dat ze wel contact hadden voor mijn tijd al gehad van mensen uit 

Oost Europa en zo.  
En die daar eens af en toe kwamen eten, enzo dat werd dan door de Joodse 
gemeenste toe gewezen.  

IV En bent u daar wel eens bij geweest?  
AK Daar ben ik nooit bij geweest, maar ja ze zagen het echt wel zwaar in. 
IV Zover dat vader zelfs 
AK Ja. 
IV De gaskraan open wilde zetten.  
AK Ja 
IV Ja wat wilt u zeggen? 
AK En toen hebben ze pogingen gedaan om naar Zwitserland te komen.  
IV Direct al? 
AK Meteen, meteen. Nou niet de eerste paar dagen, dat ging niet want al het geld zat 

in de zaak. En als die zaak vol ligt kan je geen geld pakken. Dus toen hebben wel 
pogingen gedaan om later naar Zwitserland te komen.  

 
00:15:04 
[image  01:15:02.00] 
AK Er, d’r zijn ook mensen gekomen, die zeiden “We brengen jullie naar Zwitserland 

toe”, daar ben ik bij geweest. 
IV Wat voor mensen waren dat? 
AK Ja, daar werd niet om gevraagd, je bent al blij als je mensen ziet die je willen 

helpen. Ik weet ook niet hoe ze ermee in aanraking kwamen. Maar in ieder geval 
ze kwamen de koffers halen en en die ware al helemaal vol en ze moesten een 
heleboel betalen. En toen hebben ze een ingeving gekregen dat het niet goed was 
en toen hebben ze gezegd: “We moeten de koffers terug hebben” maar ze hebben 
kregen niets meer terug. Begrijpt u? 

IV Ik begrijp hem. 
AK Ja 

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. 



8 
 

IV U zegt u was er bij dat die mensen kwamen? Weet u wie dat waren? 
AK Nou ze hebben wel een naam gezegd en ik weet dat ze zeiden dat ze uit 

Amsterdam in de Van der Hoop straat, maar of dat allemaal waar is, dat weet ik 
allemaal niet hoor.  

 
00:16:01 
[image  01:15:57.01] 
AK Maar he. Ik weet wel in die dagen liepen ze steeds om het huis heen om te kijken 

of ze niet andere dingen zouden doen. Begrijpt u? 
IV Nee 
AK Nou ze wachten eigenlijk? Het was nog niet de datum dat ze gehaald zouden 

worden, maar ze stonden al op wacht.  
IVWie? 
AK Ja wie wie? een van die mensen. Ze waren met zijn tweeën, en of ze nog meer 

kameraden hebben, dat weet ik niet hoor.  
IV De mensen die de familie naar Zwitserland zouden kunnen brengen 
AK Ja ja, ik weet wel ze krijgen niks terug. 
IV Wat zat er in de koffers? 
AK Ja, heleboel wat ze mee wilde nemen. In de eerste plaats natuurlijk kleding, maar 

ook wat ze verder nog mee wilde nemen. Dat was dus de eerste plaats wat 
gebeurde.  

 
00:17:02 
[image  01:16:55.15] 
AK Toen kreeg Bob nog een, of later, kreeg hij nog van iemand het verzoek of hij 

mee wilde naar Zwitserland, hij alleen en toen durfde hij niet, omdat dit pas 
gebeurd was. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. 

IV Heel erg, maar ik luister scherp om het goed te krijgen. 
AK Dus toen heeft hij dat niet gegaan en toen zijn een paar neven van hem wel 

meegegaan en die zijn er gekomen. Die zijn in Zwitserland gekomen, of tenminste 
in Portugal zijn ze gekomen. 

IV Maar eigenlijk om hele begrijpelijke redenen heeft Bob die eer aan zich voor 
bijlaten gaan.  

AK Ja omdat dit pas gebeurd was bij die mensen, dan heb je de schrik te pakken. En 
hij mocht niet verder studeren.  

 
00:18:02  
[image  01:17:52.23] 
IV Hij mocht niet verder studeren? 
AK Nee. Joden mochten niet meer studeren. 
IV Vanaf wanneer ongeveer was dat? 
AK Nou ik weet wel dat hij, hij is er bij geweest dat de universiteit heeft gezegd, 

afscheid heeft genomen dat de Joodse professoren moesten er uit. En er was een 
hele bekende die er toen uit moest en daar is hij toen bij geweest Cleveringa. En 
toen kon die wel verder studeren maar eh er werden een paar adressen opgegeven 
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waar hij dan naar toe kon gaan. En dat heeft hij dan ook wel gedaan. Maar niet 
om te studeren.  

IV Dus hij studeerde niet meer? 
AK Hij studeerde thuis maar en dan ging hij af en toe ergens naar toe, maar dat was 

niet officieel natuurlijk.  
 
00:19:05 
[image  01:18:53.22]  
IV Zat er veel geld in de koffers? 
AK Ja er zat heel, het is heel verschrikkelijk. Het waren heel gegoede, heel rijke 

mensen. Daar stonden ze ook om bekend. Ze betaalden het meest geld haast aan 
de Joodse Gemeente. Dus ze waren nogal bekend in Haarlem. Ze woonden in een 
heel groot huis.  
 

IV De mannen van de koffers, u weet geen namen meer? 
AK Nee, ach die hebben toch een valse naam opgegeven, ik weet wel nog dat ze 

zeiden Van der Hoop straat.   
IV Twee mannen? 
AK Ja, twee mannen. 
IV De maatregelen tegen de Joodse mensen werden scherper? 
AK Scherper 
 
00:20:02 
[image  01:19:48.23]  
IV Dit geval met de koffer, was de ster toen al ingevoerd? 
AK Dat herinner ik me niet hoor, ik denk het niet, dit herinner ik me niet. Dit is nogal 

in het begin geweest. Nee ik geloof het niet dat de ster al ingevoerd is.  
IV Hoe ging het verder met de familie, met die aanstaande schoonfamilie zullen we 

maar zeggen?  
AK Ik zei al, ze waren nogal zwaar op de hand en dat werd natuurlijk steeds maar 

erger he. Maar ja. Ja, wat moet ik zeggen, heel huiselijk eigenlijk he, steeds het 
maar thuis zoeken. Thuis thuis thuis.  

 
00:21:02 
[image  01:20:45.19]  
 
AK Uitgaan was er ook helemaal niet meer bij eigenlijk. Het was een hele moeilijke 

zware tijd. En toen kwam die ster en nou ja, als je dan een eindje ging lopen dan 
nam je een pad, dat noemde we maar de Melkweg, omdat een heleboel mensen 
dachten van we nemen dat weggetje maar die een ster hadden. De melkweg kunt 
u het begrijpen een beetje?    

IV Is euhm. Op een gegeven moment wordt de ster ingevoerd.  
AK Ja 
IV Ziet u iets van de eerste mensen die zich moeten melden of die verdwijnen? 
 
00:22:01 
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[image  01:21:42.10] 
AK Nee, dat melden dat gewoon jongens dat was er toen nog niet zo bij, toen die ster 

kwam. Maar een heleboel mensen zeiden ‘Goedendag”, die nooit goedendag 
zeiden. Die zeggen dan ‘Goedendag’, maar d’r zijn ook mensen, dat heb ik ook 
meegemaakt die zo spugen voor je.   

IV Dat zag u ook?  
AK Ja. 
IV Dus u liep met Bob  over straat, u had geen ster Bob had wel een ster. Zei iemand 

daar wel eens wat over? 
AK Nee, over die ster niet, de meeste mensen droegen die gingen juist eh mensen 

droegen nog een pet of een hoed en die hebben gegroet juist, maar er waren ook 
mensen die heel naar waren.  

IV Zoals?  
AK Wat ik net zeg eh, dat doet pijn die dingen allemaal he. 
 
00:23:03 
[image  01:22:41.21] 
IV     Hoe reageerde Bob daarop? 
AK Zwijgend. Ach niet kwaad ofzo. Je leert om rustig te blijven. Je wordt niet meer 

kwaad eigenlijk. Je moet wel rustig blijven, je kan toch niet in opstand komen. Je 
bent toch niet in staat om in opstand te komen.  

IV Op een gegeven moment wordt het nog erger. De Joodse bevolking moet zich 
melden beetje bij beetje, heeft u daar nog iets van herinnering? 

AK Ja. ze probeerde allemaal een soort Ausweis te krijgen. Ja? En Bob kreeg omdat 
hij medicijnen studeerde kreeg die een Ausweis. Er was in Haarlem een Joods 
ziekenhuis en daar mocht hij dan werken.  

 
00:24:02  
[image  01:23:38.20] 
AK En toen had hij dus een Ausweis, maar dat heeft helemaal niets om het lijf gehad. 

Want je liep toch met een ster en op een gegeven moment kreeg je een brief thuis 
dat je je moest melden.  

IV Wanneer was dat ongeveer? 
AK In augustus 1942 is hij ondergedoken, toen die brief kwam. Dat is in augustus ’42 

geweest. Toen moest hij zich melden en toen hadden we allemaal al afgesproken 
dat we een onderduik adres te zoeken. En toen is hij met zijn vader gaan 
onderduiken. Die mannen moesten eerst, want die mannen die eh. Het werd 
steeds. Ik ben er vaak gaan slapen omdat de mannen dan weg moesten, en dan 
kreeg je een telefoontje: “Het wordt gevaarlijke, het wordt gevaarlijk, de mannen 
moeten het huis uit.” Dus dan ging ik daar slapen om een beetje hulp te geven.  

 
00:25:07  
[image  01:24:42.00] 
IV Toen die mannen het huis uitgingen, waar gingen die naar toe? 
AK Ja, naar kennissen ofzo, naar vrienden of kennissen die wel aardig waren en niet 

Joods.  
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IV Niet joods? 
AK Niet joods. Nou ja dat is een paar keer gebeurd en toen kwam de brief om te 

melden. En toen moesten de mannen zich melden. Zijn vader en hij moesten zich 
melden en ik wist precies waar ze zich moesten melden. En al die mensen 
kwamen niet meer terug die zich al gemeld hadden. 

IV Waar gingen die naar toe dan?  
AK Dat heette toen de Westergracht in Haarlem. Dat was een school, een katholieke 

school was dat en daar moesten ze zich melden. En je gaat dan niet en dan moet 
en dan moet je je wel onderduiken. Dus die vader had onderduikadressen gezocht, 
en dat heeft hij gevonden. 

 
00:26:06  
[image  01:25:37.17]  
IV Als ik u even mag onderbreken. Had u destijds idee over waar die mensen naar de 

Westergracht naartoe gingen? 
AK Nou, we wisten wel dat het Polen was. Dat wisten we wel. 
IV Van wie wist u dat? 
AK Ja, dat is dat wordt. Dat is een gerucht eigenlijk dat gaat, zo noem ik het maar een 

gerucht. En ze moesten hun rugzak klaar hebben, of hun koffer en dan kon je een 
heleboel dingen mee nemen en ik zag toch een heleboel mensen daar naar toe 
gaan. Ook kinderen alleen gingen daar naartoe.  

IV Kinderen alleen? 
 
00:27:02 
[image  01:26:31.17] 
AK Boven de zes moesten zich ook melden, want tot zes jaar hoefde je geen ster te 

dragen, maar boven de zes jaar moest je wel een ster dragen.   
IV De familie gaat zich melden? 
AK Nee, die gaat ondergedoken, dezelfde dag zijn ze ondergedoken, ten minste, die 

vader en zoon zijn ondergedoken. En toen is de moeder en dochter, die hadden 
alle twee een apart adres. Ook ondergedoken.  

IV Op een andere plaats? 
AK Nee in Haarlem hoor. 
IV Ja maar ieder, ieder een ander adres. 
AK  Vader en zoon zaten samen en moeder zat apart, en dochter zat apart. 
IV Drie adressen? Wie had die adressen geregeld? 
 
00:28:02 
[image  01:27:28.22] 
AK Kennissen, kennissen geen joodse kennissen. Ze waren heel erg bekend in 

Haarlem en ze hadden vrienden. En ze zijn, die vader en zoon die zaten op het 
Spaarne en daar was hun zaak ook. En die mensen hebben hen zelf aangesproken. 
“Nou als je moet onderduiken, dan kom je maar bij mij, want wij zouden het heel 
prettig vinden als we je konden helpen “. Want het was niet zo als na de oorlog of 
aan het einde van de oorlog, dat er organisaties waren, dat was er nog niet, je 
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moest zelf wat zoeken. Dus dat hebben ze gedaan, zij zaten met zijn tweeën ook, 
even voorbij waar hun zaak was. 

IV Waren dat mensen die ze goed kenden? 
 
00:29:01  
[image  01:28:26.06] 
AK   Nee, nee dat zijn geen mensen die ze goed kende, alleen van het voorbijgaan en 

zo. Maar zij waren bekend, begrijp je.  
IV Ja 
AK Ze zijn daar geboren, daar in Haarlem, ook op die plaats ook waar ze  ook hun 

zaak hadden.  
IV En ze stonden bekend 
AK Ze stonden bekend als, uit een gezin van negen kinderen was die vader, dus die 

stonden bekend. 
IV Maar de familie van Bob stonden die ook bekend als een gegoede familie? 
AK Ja. Stonden heel goed bekend ja.  
IV Misschien een rare vraag maar, moest voor dat onderduiken van vader en zoon, 

dochter en moeder iets betaald worden? 
AK Nou, dat weet ik niet, op dat moment wist ik dat niet, maar uiteindelijk is het iets 

verschrikkelijks geworden, dat is het ergste, dat adres waar die vader en zoon zij 
gebleven. 

 
00:30:02 
[image  01:29:24.05] 
IV      Kunt u dat uitleggen?  
AK Nou, dan moet ik eerst het andere even uitleggen. Want de dochter ging naar 

oudere mensen, heel aardige mensen. Ik ben er steeds naar toe geweest, naar al 
die mensen toe. En die moeder ging ook naar een oude heer toe met een 
huishoudster, en daar ging die moeder naar toe? 

IV Waarom ging het gezin naar verschillende plekken? 
AK Nou ze vonden het beter om verschillende plekken te hebben. Zij vonden dat 

beter. Maar die vader zag er erg joods uit en die was in die buurt zo vreselijk 
bekend, zo is dat gegaan. En toen hebben we, en toen was die dochter bij die 
oudere mensen, was ze een maand, maar die man zat ontzettend in het verzet en 
op een gegeven moment kwam er een auto voor de deur om hem te arresteren.  

 
00:31:00 
[image  01:30:19.22] 
AK en toen zei die vrouw tegen haar: Zorg dat je “Ga weg, ga weg, zorg dat je weg 

komt”. Dus toen is ze per achteruitgang weg gelopen daar en toen is ze naar haar 
vader gelopen, naar waar haar vader zat. En toen is ze met open armen ontvangen 
en toen zaten ze daar met zijn drieën. En die moeder zat apart. Kan u het nog een 
klein beetje volgen?  

IV Ik kan het goed volgen.   
AK En die moeder zat apart. En daar ging ik ook altijd naar toe om het contact te 

onderhouden. En die moeder zat apart. Maar die vrouw waar zij zaten dus met 
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zijn drieën, die zei: “Moeder moet er ook bij komen. Want ze is jarig en dan moet 
de familie bij elkaar zijn. Er is plaats genoeg, ze moet er bij komen.” 

IV Dat is aardig 
AK Heel aardig. “En dan kan ze in ieder geval haar verjaardag hier vieren.” En daar 

had ze eerlijk gezegd, dat vond ze wel prettig om naar haar man en haar kinderen 
te gaan. Dus ze is er naar toe gegaan, maar toen ze er een maal was, mocht ze niet 
meer weg. 

 
00:32:09 
[image  01:31:26.01] 
IV Van wie niet? 
AK Van die mensen waar die vader en zoon uiteindelijk zaten. En toen is het allemaal 

begonnen. Het is iets verschrikkelijks geworden, het is een hel, hel, hel geweest. 
Ze zaten met zijn vieren op een zolder, dat is allemaal niet erg, maar ze mochten 
zich niet bewegen. Ze mochten niet he, ze moesten een heleboel geld betalen en 
iedere week meer opslag, geld geld geld. En op een gegeven moment heeft ie 
vader. Ze hebben er 20 maanden gezeten vanaf augustus 1942.  

IV Vanaf wanneer? 
AK Ik heb gezegd, in augustus '42 zijn ze ondergedoken. En ze zijn 7 maart 1944 

gepakt. 
 
00:33:05 
[image  01:32:019.23] 
IV Dus ze hebben twintig maanden op de zolder gezeten? Het werd steeds duurder 

zei u 
AK Steeds duurder. Steeds meer geld. Maar dan hadden ze kennissen. 
IV Weet u hoeveel geld? 
AK Nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij heel veel geld bij zich had. Maar op 

een gegeven moment had hij gezegd: “Ik moet toch ergens naar toe, ik moet even 
een keertje eruit omdat ik geld nodig heb.” En dat hebben ze toegestaan dat hij 
eruit ging. En toen was hij bij die kennissen gekomen die ook daar in de buurt 
woonde en dat was een heel bekende aannemer en die heette Nelissen. Nelissen in 
Haarlem is heel bekend. Een heel groot katholiek gezin. 

 
00:34:00 
[image  01:33:12.24] 
AK En toen had hij mij van te voren gezegd: “Vraag of ik dan en dan kan komen, op 

een avond.” Want hij was heel bekend, hij was in die buurt ook geboren daar, dus 
hij is er naar toe gegaan. En hij zat er een kwartiertje en toen werd er heel hard 
om de deur gebonsd: “Die Jood die hier binnen is, die moet er meteen uit komen.” 
Nu hebben die mensen, die hebben hem toen op een andere manier er uit geloosd. 
En is die teruggekomen naar waar die ondergedoken zat.  

IV Wie botste er op de deur? 
AK Ja. Een dochter van die mensen heeft gezegd, het was die vrouw waar ze bij 

ondergedoken waren. Die is hem achterna gegaan waar hij naartoe is gegaan. 
IVWant het was een vrouwenstem, die op die. 
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AK Ja, ja 
IV Het was een vrouwenstem die zei: Die jood die binnenzit,  
AK moet meteen daar uitkomen.  
 
00:35:03 
[image  01:34:13.17] 
AK Ja. Dus hij is gevolgd geworden. En toen ze dat adres hadden van die mensen dus 

waar hij geld vandaan wilde halen, toen is het helemaal mis gegaan. Toen is het 
zo misgegaan: ze hebben overal sloten op de deuren gemaakt.  

IV Wie? De katholieke familie? 
AK Nee, nee, die mensen waar ze ondergedoken waren dus op die zolder, en op de 

ramen sloten gemaakt, want ze mochten er beslist niet uit. Ze mochten er niet uit. 
En ze werden vreselijk gechanteerd, een hel hebben ze gehad. Een hel. U mag het 
haar vragen want zij heeft het, die hel natuurlijk allemaal meegemaakt.  

 
00:36:02 
[image  01:35:010.07] 
AK Toen hebben ze steeds gedreigd, als jullie je verroeren dan komt de SD. Want ze 

hadden een familielid die bij de SD was.  
IV Dat laatste begrijp ik niet, ze hadden een familielid van? 
AK Bij SD, van die onderduikers, van die onderduikfamilie.   
IV Ja, de onderduikgevers, zal ik even zeggen die hadden een familie lid die bij de 

SD werkte. 
AK Dat hebben ze gezegd en daar wordt je wel bang van natuurlijk he.  
IV Daar dreigden ze ook mee?  
AK En daar dreigden ze steeds mee. Jan nou ja het is iets verschrikkelijks geweest 

want ik ben er iedere week naar toe gegaan, maar op het laatst mocht ik niet meer 
komen. Ik heb gesmeekt of ik naar binnen mocht, maar ik mocht er niet meer 
komen.  

 
00:37:04 
[image  01:36:09.22] 
AK Maar ze hadden nog meer goed kennissen die hebben hun ook  steeds in de 

gaten gehouden, maar die mochten ook niet meer komen. En toen was het wel 
heel erg. De dreiging werd steeds erger. Maar ze wisten nou waar hij geweest 
was, bij die katholiek familie. Dus, het was zo ver dat, dat er eigenlijk een 
knokploeg zou komen, maar het moest alleen donkerder worden. Want het was 
geen, Volle maan, was het nog, we moesten wachten tot de maan weg was om ze 
eruit te halen. 

IV Een knokploeg van het verzet? 
AK Van het verzet. 
IV Wie had dat geregeld? 
AK Dat had ik geregeld. Ik heb iemand aangesproken, een vriend van Bob, die zat in 

het verzet. 
 
00:38:03  
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[image  01:37:06.15] 
AK Dat heb ik hem in ieder geval gevraagd. Ik heb gezegd: “We hebben een 

gemeenschappelijke kennis, zou je me kunnen helpen?” En dat heb ik ook met die 
andere mensen die hun hielpen, heb ik ook mee gepraat en die waren het er 
helemaal mee eens, en die hebben ook geprobeerd naar hen toe te komen. Ze 
mochten er ook niet meer in. En op 10 maart zou die knokploeg komen. En op 7 
maart zijn ze gepakt door die SD.  

IV Dus op 10 maart zou de knokploeg van het verzet, ze uit hun huis halen. U had 
dat geregeld? Had Bob dat gevraagd?  

AK Nee, ik heb ze moesten ergens naar toe en we hebben allemaal andere adressen. 
Eerst adressen zoeken waar ze naar toe kunnen gaan. Toen was het wel iets 
makkelijker om onderduikadressen te vinden.  

IV Waarom? 
 
00:39:03 
[image  01:38:03.00] 
AK Omdat het later in de tijd was, toen waren er meer organisaties waren er.  
IV Dus het was uw initiatief om die knokploeg 
AK Ja 
IV 10 maart zou het gebeuren?  
AK Ja 
IV 1944? 
AK Ja 
IV Wat gebeurt er op 7 maart?  

AK 7 maart is de SD gekomen, tenminste zijn er drie mannen gekomen een 
heet Kaptein, ander heette Oudewolders en die neef van hun heet Kleijn.  

IV Dat was dat? 
AK Dat was die SD'er 
IV Familielid, een neef? 
AK Familielid, een neef,  
IV Hoe heette die?  
AK Klein, hij komt uit Amsterdam.  
IV Hoe wordt het geschreven?  
AK Dat kan ik niet zeggen, dat kan, het kan met een lange 'ij' zijn of een kleine of 

korte 'ei' dat kan ik niet zeggen.  
Maar hij woonde op de het heette toen de Rivierenlaan.  

 
00:40:05 
[image  01:39:05.07] 
IV Die kwamen met z'n drieën? 
AK  Die kwamen met zijn drieën,  
IV In uniform? 
AK Nee. Ik ben daar niet bij geweest, ik heb dat allemaal van. Maar ze hadden daar 

op zolder, hadden ze een soort schuil hok gemaakt, dat hadden ze zelf gedaan. Dat 
wisten die mensen natuurlijk wel. En toen heeft Bob onraad geroken en die is 
meteen in dat schuilhok gaan zitten. En toen ze boven kwamen, toen zagen ze 
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meteen dat het er drie waren in plaats van vier, ze zijn regelrecht naar dat 
schuilhok gegaan en ingetrapt. Dus ze wisten precies waar het was allemaal. Ja. 
En dan hoor je laten : “Ze zijn gepakt, ze zijn gepakt”.  

 
00:41:01 
[image  01:39:56.21] 
AK Want de mensen zien ze lopen naar het politiebureau en naar het station. Ze zijn 

eerst naar de Euterpestraat gebracht 
IV Dat is in Amsterdam? 
AK  Het heeft zich allemaal in Haarlem afgespeeld he. 
IV Maar de Euterestraat is in Amsterdam? 
AK  In Amsterdam.  
IV Het hoofdkantoor van. 
AK  Maar dus dat was 7 mei en op 8 mei stond er een verhuisauto bij die familie 

Nelissen. Die katholieke familie, die grote familie. En daar hebben ze alles van 
hun weggehaald. Ik zeg het maar. Alles heeft draaie (...?) hier gebracht. En dr was 
heel veel goud en zilver, serviezen, piano, meubilair, ze kwamen uit een huis van 
twaalf kamers dus ze hebben heel goede dingen allemaal onder latenduiken, bij 
die Nelissen, want die had plaats genoeg.  

 
00:42:03 
[image  01:40:56.23] 
AK En die Nelissen had zelf tien kinderen, dus je kan instappen (...?) of je geeft het 

af, en die mensen hebben alles af gegeven, en daarom stond er een verhuisauto 
voor de deur.  

IV Een dag na het ophalen? 
AK De dag na het ophalen. 

AK Nou is eigenlijk mijn verhaal dus klaar, maar ik kan niet in details treden 
wat ze daar hebben meegemaakt in die  20 maanden. Maar het is misschien wel 
goed, want je hoort tenminste dingen, want mijn man, ik heb een joodse man weer 
later getrouwd, die is ook ondergedoken geweest. En die heb het reuze goed 
gehad, hij zat in Drenthe en die kon gewoon rond lopen. En ze waren allemaal 
heel aardig. En daar heeft hij nog contact mee, met die mensen. De meeste dingen 
zijn goed gegaan, maar de slecht dingen mogen de mensen ook wel eens horen.  

IV Dat vind ik ook.  
 
00:43:00 
[image  01:41:51.10] 
AK Begrijpt u? 
IV Heel erg.  
AK Ja 
IV Hoe is het verder gegaan met Bob? 
AK Nou hij is met zijn vader en moeder eerste naar Euterpestraat en toen naar de 

Weteringschans en daar hebben ze een week in de gevangenis gezeten en toen 
zijn ze naar Westerbork gebracht. 

IV Hoe weet u dat? 
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AK Ik heb een brief gekregen van Bob uit Westerbork. En ik heb ook een Friedjebrief 
Friedje heet ze Frida brieven gekregen 

IV      Zijn zus 
AK Zijn zus, nou ja en die brieven heb ik allemaal nog. Iedere week heb ik brieven 

van Bob gekregen, en die heb ik allemaal nog. Heel klein uit geschreven en die 
meegesmokkeld zijn. 

IV Door wie? 
AK Door een naaister die, de mensen hadden vroeger wel eens een huisnaaister en die 

kwam er eenmaal in de week.  
 
00:44:03 
[image  01:42:51.10] 
AK En die heeft mee gemaakt wat zij hebben meegemaakt een maal in de week, nou 

die zei het was iets verschrikkelijks. Die heb met mij contact gezocht om die 
brieven van Bob aan mij te geven. 

IV Wat schreef hij? 
AK Nou wat er heleboel dingen. Dat het iets verschrikkelijks was natuurlijk. Iets 

verschrikkelijks, iets vreselijks geweest. Ze de deuren, ze konden er niet uitkomen 
ook. En toen er adressen gevonden waren, maar ze mochten er ook niet uit. Die 
vader heeft op zijn knieën gelegen of die kinderen er dan tenminste uitmochten, 

IV Uit Westerbork 
AK Nee uit toen het nog, op die zolder. Of die kinderen er dan tenminste uitmochten, 

maar dat mocht niet. 
 
00:45:03 
[image  01:43:49.03] 
IVOp z’n knieën?  
AK Ja, dus verschrikkelijk is het geweest. Nou kwamen er verschillende dus 

kennissen van die vader die bezochten ze ook wel. Ik ging altijd zeggen: “Ook al 
is het iets verschrikkelijks, ga er alsjeblieft een keertje naar toe. En dan ging er 
weer iemand naar toe. Maar die waren ouder, die leven nou niet meer. Ik was 
toen, toen het begon 20. Maar die mensen waren allemaal ouder, dus die leven 
nou niet meer. Maar ik heb het wel allemaal aan iedereen gevraagd of ze het op 
wilde opschrijven  

IV Hebben ze dat gedaan?  
AK Ja Ik heb getuigenverklaringen. Maar de echte, die zijn bij de politie terecht 

gekomen. Want ik ben later, heb ik. Even vertellen, eerst van Westerbork. 
 
00:46:11 
[image  01:44:54.06] 
IV Er kwamen brieven uit Westerbork die mee werden gesmokkeld door de naaister? 
AK Nee, die brieven, die naaister, dat was in Haarlem. Die was bij die mensen in 

dienst. 
IV Hoe kwamen de brieven uit Westerbork?  
AK Met de post gewoon,  
IV Dat kon nog? 
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AK Je mocht eenmaal in de week schrijven ofzo. En ze zijn er geloof ik een week 
maar geweest en toen zijn ze doorgestuurd want ze waren strafgevangene omdat 
ze ondergedoken zijn geweest. Dan werd je als strafgeval behandeld. Maar die 
vader heeft daar in Westerbork allemaal, veel kennissen ontmoet en die hebben 
allemaal gezegd: Je moet dit doen en je moet dat doen, want eenmaal is in de 
week is er transport naar Polen en als je dat niet doet, dan gaan ze allemaal weg.  

 
00:47:07 
[image  01:45:48.10]  
AK En toen heeft er eentje gezegd: “Je dochter moet naar Vugt, want daar kunnen ze 

wel een paar meisjes gebruiken.” En toen heeft ie tegen ze dochter gezegd, jij kan 
niet met ons mee, jij moet naar Vught gaan. Dat vond ze heel erg, want ze wilde 
bij haar ouders blijven, ze is twee jaar jonger als ik. Ze wilde bij haar ouders 
blijven. En toen heeft die vader gezegd: “Je moet het doen, je moet het doen” en 
toen is zij naar Vught gegaan. En zij zijn als strafgevangene zijn ze doorgestuurd 
na een week al naar Polen toe. 

IV Na een week in Westerbork? 
AK Ja,  Iedere week ging er een transport, dan werd je naam opgenoemd en dan moest 

je weg. 
 
00:47:59 
[image  01:46:38.15] 
IV Bedoelt u dat ze een week na aankomst in Westerbork, op transport zijn gezet? 
AK Ja 
IV     Dus u hebt niet veel brieven uit Westerbork 
AK Ja een. 
IV Heeft u die nog?  
AK Ik heb gezocht en gezocht en die heb ik niet.  
AK Toen, toen Dat is dus Westerbork 
IV Waar zijn ze naar toe gebracht? 
AK Ja weet je op dat moment weet je dat allemaal niet, dat zijn we later allemaal te 

weten gekomen. Maar ik heb wel toen de bevrijding kwam, 7 maart was het 
ophalen, de arrestatie. En toen de bevrijding kwam, want mij broers waren allebei 
bij de Binnenlandse Strijdkrachten en toen hebben ze gezegd: “Jij komt ook bij 
ons”. En toen ben ik er ook bij geweest.  

 
00:49:01 
[image  01:47:37.19] 
AK En toen heb ik, we kwamen samen in een villa in Bloemendaal en toen was de 

bevrijding daar en toen heb ik gevraagd of ik een paar mensen mee kon krijgen 
om die mensen te arresteren. Ja. En ik ben er naar toe gegaan. Ik bel aan. En toen 
wilde ze heel vriendelijk tegen me doen. 'Ooh' Ik was er al die tijd natuurlijk nooit 
meer geweest. En toen heb ik gezegd: Oog om oog, tand om tand en die mensen 
die hebben ze meegenomen. En ik ben meegegaan, een moest naar  -tussen 
Amsterdam en Haarlem had je het Kruithuis- daar werd die man naar toe 
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gebracht. En die vrouw werd naar de kazerne in Haarlem gebracht. Ja. Dat is 
eigenlijk het einde van het verhaal. 

 
00:50:02 
[image  01:48:37.08] 
AK Nee, het einde is er nog niet. Want toen heb ik ook de POD, dat is de politieke 

opsporingsdienst ingeschakeld, en die is er wel achteraan gegaan. En die is toen 
ook naar die Nelissen gegaan. En die heeft toen verteld: “Nou alles is bij mij 
weggehaald” toen zijn ze gaan kijken naar dat huis waar ze ondergedoken waren 
geweest. En de POD heeft daar een heleboel, wat bij Nelissen onder gedoken was 
geweest, - wat met die vrachtwagen was opgehaald - toen hebben ze daar kisten 
en kisten daar gevonden in dat huis.  

 
00:51:04 
[image  01:49:35.21] 
AK Dus dat betekent dat die SD-er die neef, die had hun een heleboel beloofd. Ja? 
IV Kleijn? (of Klein, Klijn) 
AK Kleijn.Maar die kisten hebben ze toen naar het politiebureau van Haarlem 

gebracht. Je moet denken dat ze hebben het naar het politiebureau van Haarlem 
gebracht, daar wel geïnventariseerd, maar toen de kisten uiteindelijk vrijgekomen 
waren, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen, toen was er weer een heleboel uit. En 
of de POD dat heeft gedaan of de Haarlemse politie, dat kan ik niet vertellen.   

IV Want u heeft gezien wat er in zat toen ze, dat heeft u met eigen ogen gezien?  
 
00:52:00 
[image  01:50:29.19] 
IV En u heeft ook weer gezien met eigen ogen, wat er in zat toen ze uit het 

politiebureau kwamen 
AK Ja. Toen werd het vrijgegeven en toen kreeg zij het. Want zij is teruggekomen. Zij 

is naar Vught gestuurd, dat heb ik verteld.  
IV     Zij is de zus van  
AK Ja zij is naar Vught gestuurd en daar heeft ze gewerkt bij Philips, Philips was  
IV Het concentratiekamp Vught? 
AK In het concentratiekamp Vught. Maar Philips heeft een heleboel  mensen 

gered, want ze lieten ook eten komen daar als ze bij hem in dienst waren, en die 
heb ze ook een beetje geleerde hoe ze lampen moest maken, zij heeft daar een tijd 
gewerkt.  

IV De lampenfabriek Philips had een filiaal in een concentratiekamp.  
AK Ja. Dat heette het Philips trasport en toen ze weggehaald werden dat deeltransport, 

zijn ze bijna allemaal terug gekomen van dat Philips transport, en daar was zij ook 
bij.  

 
00:53:02 
[image  01:51:29.11] 
AK Ik had ook niks kunnen doen. Als zij niet was teruggekomen. Wat die kisten 

betreft enzo. 
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IV Want? 
AK Nou ik had toch geen aanspraak hier op maken. Maar zij was de dochter. Ik heb 

ook net zo lang gewacht met het arresteren van die mensen, totdat ik bericht van 
haar had, dat kwam uit Zweden. Want ze is een paar maanden, moest ze 
aansterken in Zweden. Dat ze nog leefde, toen kon ik pas eigenlijk gaan 
arresteren.   

IV Hoeveel is er uiteindelijk terug gekomen van de spullen? 
AK Nou kijk er is zo verschrikkelijk veel naar toegegaan, naar die mensen. Zo 

verschrikkelijk veel, zelfs wekpotten met goud die onder de grond zaten. Het 
waren hele rijke mensen,  

 
00:54:00 
[image  01:52:24.21] 
IV Alles weg 
AK Ze hadden een huis met twaalf kamers. 
IV Bijna, alles weg. 
AK Ja dat is alles weg, alles weg. Wat we daar gevonden hebben en wat eindelijk van 

de POD vrijgemaakt is, is wat tafelzilver en wat servies beetje serviesgoed en 
tafelzilver en ja wat linnengoed, maar meer niet. 

IV Wat het duidelijk hoeveel er weg was en waar dat is gebleven. Of is dat altijd 
duister gebleven? 

AK Ja, dat kan je niet achter halen, hoe moet je dat dan doen? Kijk het was hier na de 
oorlog, was het ook een chaos. 

IV Maar is de familie die onderduikgevers, niet goed ondervraagd om te vragen waar 
dat geld? 

 
00:55:00 
[image  01:53:22.12] 
AK Ja, ze zijn ondervraagd, want er is hier in Amsterdam een rechtszitting geweest. 
IV Was u daarbij? 
AK Ja, en zij is er ook bij geweest. 
IV Hoe ging dat? 
AK Dat was verschrikkelijk, want zij moest met die mensen in een kamer zitten 

voordat ze opgeroepen werd. Wij hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Het ging, 
ik weet wel dat die rechter zei: “Waar is het dan allemaal gebleven?” En die 
vrouw zei: “Ja, wij waren maar met zijn tweeën en als er dan vier mensen bij 
komen, dan mogen wij er toch ook wel gebruiken, dat tafelservies en dat zilver 
enzo. En dan mogen wij toch ook wel wat hebben zo? Zo hebt ze zich 
verantwoord eigenlijk. Ja 

IV Wat zei de rechter? 
AK Dat hij het raar, heel raar vond. En nou eh 
 
00:56:00 
[image  01:54:20.19] 
AK Wij hebben alles eigenlijk. Zij kan er helemaal niet meer over praten. En ik heb 

nou me nou hier voor aangemeld en toen dacht ik dit mag ook wel eens verteld 
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mag worden. En ik had gehoopt dat u net als bij Anne Frank, ook maar dat ze daar 
naar toe zouden gaan en die zolder ook zou filmen eigenlijk. Begrijp je dat had ik 
gehoopt, het gaat nou eenmaal anders.  

IV Want de zolder bestaat nog?  
AK Het zal wel, het huis bestaat nog die mensen zullen wel niet meer bestaan. Ja? 

Maar en dan heb ik wat papieren opgezocht, dat had ik al die jaren nooit meer 
willen bekijken.  

 
00:57:04 
[image  01:55:21.17] 
AK En nou heb ik het weer even bekeken en nou heb ik nog het een en ander nog 

gevonden. 
IV Wat is dit?  
AK Dat ze euhm. Dat ik op 25 juni op aangifte van mij gearresteerd zijn, 25 juni 

1945. Ik heb ook gewacht totdat zij terug kwam uit Zweden.  
IV Dit gaat over de arrestatie 
AK Van mij aan hun.  
IV Ja de arrestatie van de familie, van de onderduikgevers. 
AK Ja 
IV In juli 45, wie schrijft dit?  
AK Dit heb ik geschreven, ik heb geschreven wat er is gebeurd. 
IV Kunt u het voorlezen?  
AK Ja Op 25 juni 1945  
 
00:58:01 
[image  01:56:16.03] 
AK werd op aangifte van Alie Brink ter Haarlem gearresteerd het echtpaar H. Stam en 

Stam-Brand, wonende Donkerspaarne 20, ter zake van het verraden van bij hen 
ondergedoken Joden. Dezelfde joodse familie bestaat uit vader, moeder, zoon en 
dochter. Waarvan alleen de dochter uit Auschwitz terug keerde. De familie Stam 
werd mei 1947 vrijgelaten zonder deze zaak is voor geweest met 500 gulden 
boete.  

AK Moet ik verder gaan?  
IV Graag 
AK “In augustus 42 doken vader en broer bij de familie Stam.”  
 
00:59:08 
[image  01:57:20.03] 
AK Dat heeft zij dus aan mij verteld. [Frida] “Mijn moeder bij de heer Agenius en ik 

bij de familie Wantjes. Na een maand werden de heer en mevrouw Wantjes 
wegens andere illegale werkzaamheden gearresteerd en moest ik vluchten. En ik 
vluchtte naar mijn vader bij de familie Stam. Mevrouw Stam drong er erg op aan 
dat ook mijn moeder zich bij ons zou voegen. Wij waren hier sterk op tegen daar 
wij niet vonden allemaal bij elkaar te zijn. Mevrouw Stam nodigde mijn moeder 
uit haar verjaardag daar te vieren. Mijn moeder kwam 1 november bij ons en 
wilde toen weer weg, maar mevrouw Stam liet haar niet meer gaan.  
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01:00:01 
[image  01:58:11.21] 
AK Wij hebben een hel gehad. We werden steeds bedreigd met de SD en de prijs 

werd steeds hoger. Ik was er getuige van dat Stam mijn vader steeds geld afperste. 
Ik kan alles wat er in die 20 maanden is gevallen niet opschrijven.” 

AK Dus dit is een (1)  
IV Vrijgelaten in 1947 
AK Ja. 
IV 500 gulden boete. 
AK Ja. 
IV U heeft nog meer brieven? 
AK   Ja, maar ik weet niet of dat interessant is. Dit is van kennissen van hun denk ik. 

Ondergetekende van der Weijde.  
 
01:01:02 
[image  01:59:10.11] 
[AK leest verklaring voor, deze mijnheer heeft geprobeerd te bemiddelen. Deze mijnheer 
vertelt ook over de geplande overval met knokploeg. Deze mijnheer is op maandag 6 
maart nog langs geweest en voelt dan dat het lot van de familie De Raaij getekend was.]  
 
AK Geboren in 21 februari grossier in levensmiddelen, wonende de Jordensstraat te 

Haarlem, verklaard hierbij dat hij sinds zijn jeugd al bevriend was met De Raaij. 
Eerst waren vader en zoon, bij Stam ondergedoken en alles ging goed.  Wel 
drongen ze bij Stam er op aan dat de hele familie bij elkaar zou zijn. Want ook 
gebeurde daar, dat haar dochter van haar schuilplaats moest vluchten. En de 
moeder ook kwam. Geleidelijk werd de toestand steeds slechter en de prijzen 
steeds hoger. Ondergetekende heeft toen samen met meneer van Halst, die hadden 
een boekhandel, op het plein te Haarlem bemiddeld opgetreden. Zoete broodjes 
gebakken, de toestand was echter onhoudbaar.  

 
01:02:02 
[image  02:00:07.18  
AK    De joden werden steeds met de SD bedreigd hoewel er nieuwe adressen voor de 

mensen gevonden waren, mochten ze niet weg. Op zn knieën vroeg de hij Stam of 
zijn kinderen er dan uit mochten, in bijzijn van getuigen en de heer van Halst 
maar Stam weigerde en dreigde weer met de SD. De deuren en ramen werden 
zelfs gegrendeld. Zelfs Stam getuigde later, verder zei Stam dat hij hen zou 
aangeven bij de SD ondergetekende vond toen de hoogste tijd gekomen om 
maatregelen te nemen. En daar Stam en zijn vrouw de mensen niet wilde laten 
gaan, zou er een KP een Knokploeg is dat, komen om hen eruit te halen. De 
overval zou vrijdag 10 maart 1944 plaatshebben. Helaas heeft de SD hen dinsdag 
7 maart gepakt.  

` 
01:03:04 
[image  02:01:06.22] 
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AK Stam en zijn vrouw hadden hun bedreigingen ten uitvoer gebracht. Op maandag 6 
maart is de getuigen nog op bezoek geweest, ik merkte al dat er iets dreigde maar 
wist niet, maar voelde evenwel dat het lot van de familie Raaij beslist was. In 
druk van getuigen was, dat toen het geld opging er meer voordeel aanzat om hen 
aan te brengen, om de buit die bij Nelissen opgeslagen stond te verdelen.  

AK Ik geloof dat ik zo’n beetje alles heb verteld.   
IV Ik ben blij dat u het heeft verteld. (schudden elkaar de hand) 
 
01:04:01 
[image 02:02:02.04] 
AK Nou ja dit is eh, dit is eentje (een verklaring) van Nelissen. Wilt u het zelf lezen 

soms? 
IV Leest u maar voor.  
AK Nelissen verklaart dat hij vanaf zijn jeugd goed goede vrienden is geweest met De 

Raaij. Dat hij in '41 voor De Raaij heeft opgeborgen. Slaapkamer meublementen, 
tapijten, kisten met zilver, serviesgoed, linnengoed, piano als mede kleding en 
goud. Later kwamen dan juwelen bij. Voorst zegt hij dat eind '43 een telefoontje 
kreeg van De Raaij dat hij hem graag wilde spreken, waarna een avond werd 
afgesproken. Tijdens dit gesprek wat ongeveer een half uur duurde, werd er 
gebeld en was er een vrouw aan de deur 

 
01:05:05 
[image 02:03:03.05] 
AK Die gelaste die jood die hier in huis is die moet dadelijk tevoorschijn komen. En 

een paar stappen verder stonden drie mannen wat te wachten. Deze aanslag is 
echter mislukt, doordat getuigen door achteruitgang de Raaij hebt uitgelaten. De 
dochter van de getuigen die de deur opende herkende in die vrouw, mevrouw 
Stam-Band. 8 aart komt H.Klein met twee mannen, andere van de SD bij getuige 
waar hij de hele boel die de Raaij had ondertekende te bewaring. Waar hij de hele 
boel die De Raaij, te bewaring had gegeven opeiste onder bedreiging.  

 
01:06:07 
[image  02:04:02.20] 
AK  Dat ondergetekende anders kon meegaan en het eerste jaar niet zou terugkomen. 

Aanvankelijk ontkend de getuige   en wilde niks afgeven, maar door veel 
dreigementen toch heeft alles afgegeven, ook de juwelen en vierduizend cash 
geld. In 1944 is alles door een verhuisauto gehaald, nog getuige eiste bewijs dat 
hij alles had afgegeven, dit bewijs is hem gegeven. Door H.Klein maar daarop 
staan alleen enkele meubelen op, op dat bewijs. Getuige die dicht bij Stam woont 
verklaart dat de financiële toestand van Stam heel erg slecht was voor de oorlog. 

 
01:07:06 
[image  02:04:59.00] 
IV We hebben een band vol.  
AK Nou dan hoef ik ook niet meer voor te lezen.  
IV We gaan eventjes overleggen, of ze daar alles hebben.  

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. 



24 
 

IV U heeft het fantastisch verteld.  
AK Nee, maar dat is moeilijk hoor.  
IV Maar ik vind dat u het fantastisch gedaan heeft.  
AK Toen ze uit Zweden terug kwam, toen had ze niemand meer, toen heb ik gezegd: 

“we blijven altijd bij elkaar”  
IV We gaan even, ik kom zo bij u terug. Wilt u iets te drinken, een glaasje water?  
AK Nee ik hoef niks te dringen, het gaat zo over met mij. 
 
01:08:01  
[image 02:05:52.07] 
AK Ik ben blij dat ik alles heb kunnen vertellen. Ik ben blij dat ik dit heb aangehaald. 

Begrijpt u dat niet? Ik vind dit is een goed einde. Dat is een goed einde. 
IV Ik ga even vragen of het er goed opstaat. 
AK Ik hoop het maar. Kan ik even weglopen, dan kan ik mijn zakdoek even pakken. 
 
01:08:30 
[image  01:06:19.19] 
 
EINDE 
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