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Samenvatting De geïnterviewde vult het interview met geïnterviewde RG-
50.570.0030  aan en beschrijft hoe vreselijk de 
onderduikperiode was in Haarlem aangezien het gezin 
gechanteerd werd door de onderduikgevers. Ze vertelt eveneens 
over de periode die ze door maakte nà het verraad, waardoor zij 
haar hele familie verloor en zelf onder meer Auschwitz 
overleefde.  
 
 
This interviewee complements the interview with interviewee 
RG-50.570.0030 and describes how terrible her time in hiding 
in Haarlem was, because the family were blackmailed by the 
people who provided them with a hiding place. She also tells 
about the period after the betrayal, when she lost her whole 
family, and she herself survived Auschwitz among other camps. 
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Transcriptie 
 
 
 
00:00:00 
 
 
00:00:15 
[image: 01:00:07.11] (testbeeld) 
 
00:00:24 
[image:  00:00:24.17]  
 
 
00:00:40 
[image: 01:00:31.01] (mevr de Raaij in beeld) 
 
IV       We hebben het afgelopen uur gesproken met mevrouw Kool. En nu zit u in 

dezelfde stoel, kunt u zeggen hoe u naam is en waar en wanneer u bent geboren?  
FDR   Ik heet Frida de Raaij, en ik ben geboren in Haarlem, 29 mei 1922.  
 
00:01:02 
[image: 01:00:52.16] 
 
IV      U bent de zus van ? 
FDR   Ik ben de zus van Bob de Raaij. 
IV      En Bob de Raaij, was verloofd of bevriend met.. 
FDR   Met Anne(ke) Dieperink  
IV      Sinds de oorlog bent u bij elkaar gebleven begrijp ik 
FDR   Ja 
IV      U woont sinds de oorlog.  
FDR   Ja al sinds de oorlog wonen we samen. Ik ben eh. Ze heeft mij een brief gestuurd 

van “wij gaan samen wonen, en je bent niet meer alleen.” Nou en dat heeft ze 
altijd en ik vond het fijn en dat hebben we toen gedaan.  

IV     want u kwam terug uit? 
FDR   Uit Auschwitz en ja en heel veel kampen heb ik meegemaakt 
 
00:02:06 
[image:  01:01:52.11] 
 
FDR   Nou ja dat doet er niet toe, ik heb er negen meegemaakt. Maar ik ben het Philips 

transport en die waren wel zo dat ze met de mensen mee voelden, eigenlijk.  
IV      We proberen met u nog even wat dingen te horen die, mevrouw Kool niet kon 

weten omdat ze daar zelf niet bij was.  
FDR   Ja 
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IV      U kunt zich nog herinneren, u dook onder, maar niet op de plaats begrijp ik, waar 
broer en vader zaten.  

FDR   Ja 
IV      Zullen we daar beginnen?  
FDR   Ja 
IV      Bij wie was u?  
FDR    Ik was bij de familie Wantjers, dat waren oudere mensen als, die hadden zelf geen 

kinderen en die waren heel erg lief tegen me, daar heb ik gewoond. Maar die 
mijnheer was in het verzet, en zijn vrouw ook, maar dat wist ik niet.  

 
00:03:03 
[image: 01:02:48.09] 
 
FDR    Maar toen op een dag toen werd er gebeld en toen zei die mevrouw Wantjers: 

“Maak dat je wegkomt, ga door dat ding, want we worden gehaald, ga weg.” En 
toen ben ik als een haas weggelopen daar, over de straat en ik dacht waar moet ik 
naar toe? En ik dacht ik ga naar mijn vader en Bob, ga ik toe. En ik wist de weg 
helemaal niet, maar ik ben er toch gekomen. Mijn vader en Bob waren dolblij dat 
ze mij zagen. Dus eh, dat was heel fijn dat ik weer bij mijn broer en mijn vader 
was. Alleen vond ik het erg, want mijn moeder, die had het niet prettig waar zij 
was. Want die huishoudster was helemaal niet aardig en ze mocht niets doen daar, 
heel erg. Maar die familie Stam, waar ze, ik ook was ondergedoken.  

 
00:04:02 
[image:  01:03:44.23] 
 
FDR   Die wilden ook mijn moeder hebben, want ze dachten: “Dan kunnen we lekker 

pikken allemaal van geld enzo, want dan vragen we nog meer.” Want die wilden 
alleen maar geld geld geld. 

IV      Was u daar bij? 
FDR   Nou meestal niet. Want hij had beneden een verf fabriek en dan mocht mijn vader 

wel een beetje als alles weg was wel wat doen. Maar hij zei eh. Hij ging tegen 
mijn vader te keer dat ie geld wilde hebben. En mijn vader zei: “Ik kan niet meer 
geven dan ik heb.”  

IV      Hoorde je hem dat zeggen of 
FDR   Nee, dat heeft mijn vader aan ons verteld, dat hij dat gezegd heeft. Dat heeft hij 

aan ons verteld. Dus dat was heel erg, heel erg. 
 
00:05:00 
[image: 01:04:40.22] 
 
IV      Weet u hoeveel er betaald is? 
FDR   Nee. nee, dat weet ik helemaal niet.  
IV      Alleen was er regelmatig opslag. 
FDR   Ja. Want later was mijn moeder er ook weer bij dus dat kostte weer meer om te 

betalen. Het waren geen mensen die dachten “we doen het uit liefde voor die 
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mensen, die familie te redden”. Nee, we hebben later begrepen dat ze het alleen 
maar om het geld te doen was.  

IV      Wilden vader en moeder daar niet weg? 
FDR   Ja. Ja zeker. Maar het was heel moeilijk onder te duiken en ze konden daar 

helemaal niet wegkomen. Want die mensen zeiden: ” Jullie komen hier nooit uit. 
Nooit.” En eh, dus eh. Ja er zijn mensen die wel geprobeerd om ons eruit te 
krijgen. Maar zij heeft het al verteld mevrouw Kool,  

 
00:06:01 
[image: 01:05:39.05] 
 
FDR   eh dat ze eh eh, wat wou ik nou zeggen...  
IV    Dat de knokploeg zou komen?  
FDR   Ja eh Ja dat he. We waren bang en toen zei zij: “ Mijn neef komt, en die komt hier 

op visite dan moeten jullie heel stil zijn en je mag niet laten blijken dat je hier 
boven zit, en je mag niet beneden komen.” Nou dat hebben we gedaan. En toen na 
een paar dagen toen werd er ’s avonds gebeld toen zeiden ze, toen deden ze open: 
“Gaan jullie weg want mijn neef is er." Klein is er,en eh toen zei zij.” En toen zijn 
we de trap opgelopen, mijn moeder en ik. Wij gingen de trap op en toen kwamen 
ze al achter ons aan en toen hadden ze ons beet.  

 
00:07:03 
[image: 01:06:39.07] 
 
FDR    En toen gingen ze naar boven toe, want daar zagen ze, dachten ze wel dat mijn 

broer daar zat, want mijn vader hadden ze ook al beneden gepakt. En toen eh ja 
hij eh en toen werd mijn broer uit die, uit dat hok gehaald waar die was 
ingevlucht. En toen hebben ze meteen de politie laten komen en toen zijn we 
meteen naar het politiebureau gebracht. En ze kregen een stok tussen hun benen 
zodat ze niet weg kon lopen.  

IV      Stokken tussen hun benen? 
FDR   Ja tussen hun broekspijpen zodat een been stijf was, zodat ze niet hard konden 

lopen, om weg te lopen daar.   
 
00:08:00 
[image: 01:07:33.14] 
 
IV      Bent u ooit bij een gesprek geweest tussen, tussen moeder of vader met de familie 

Stam? 
FDR   Nee. 
IV      Hoe oud was u 
FDR   Nou twee jaar jonger dan, zij was twintig, ik was achttien. 
IV      Dreigden ze wel eens met de familie, de neef Klein? dat u dat zelf hoorde? 
FDR   Dat hebben we later, later hebben we dat pas gehoord, toen we gepakt werden. 

Toen hadden ze het wel eens over die neef. En toen waren we bij elkaar. Het was 
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een vooropgezet plan, dat dachten wij wel, dat het vooropgezet was, dat ze ons 
niet de oorlog zouden uit laten komen. 

IV      De politie die kwam was dat Duitse politie? 
FDR   Nee dat was Nederlandse politie. 
 
00:09:02 
[image: 01:08:33.01] 
 
FDR    En een man die mijn vader wel kende, en hij zei: “Ik kan je niet helpen. Ik kan 

het niet, ik mag het niet.” Dus die deed ook niks. We moesten lopen naar het, de 
gevangenis en daar werden we later, de volgende dag werden we naar de 
Euterpestraat gebracht en daar kwamen we in de gevangenis te zitten. De mannen 
apart en de vrouwen apart. 

IV      De Euterpestraat is het hoofdkantoor van de Gestapo. 
FDR   Ja, in Amsterdam ja.  
IV      Werd u daar met de auto naar toe gebracht of…? 
FDR   Nee ik geloof dat we met de trein gingen, maar ik weet het niet meer. Ik dacht dat 

we met de trein gingen.  
IV      Hoe werd u daar behandeld 
FDR   Daar werd je heus wel goed behandeld. Maar eh je was gevangen en er zaten nog 

meerdere mensen, heleboel meerdere mensen. 
 
00:10:03 
[image: 01:09:31.17]  
 
FDR   Eh ja het was heel erg. 
IV      Heeft u daar op de Euterpestraat Klein nog gezien? 
FDR   Nee, nee helemaal niet. Hij heeft ons afgezet en dacht: Dat zit goed, ze komen er 

niet meer uit. Dat heeft hij waarschijnlijk gedacht.  
IV      De familie Nelissen, waar vader en moeder de spullen van de familie hadden 

ondergebracht, was die familie te vertrouwen? 
FDR   Ja, absoluut. Absoluut te vertrouwen was een hele goede familie buitengewoon, 

heel goed, heel goede mensen, ik kan niet anders zeggen. Al die, meneer van de 
Wijde ook, ook buitengewone mensen, geweldig zijn die geweest. En eh ja d'r 
was een  dat was een klant van mijn vader, die heette Smit, die was verkeerd.  

 
00:11:04 
[image: 01:10:29.22] 
 
FDR   Dat hebben we later gemerkt, dat die nooit kwam en alleen maar nare dingen 

vertelde. Als die eens een keertje bij ons kwam, maar meestal deed hij dat niet 
want ging hij naar beneden toe naar die Stam. Daar had hij het ook eh die hadden 
het goed met elkaar, die mensen. 

IV      Zat u nou 's avonds met Stam aan de aan een tafel, zeg maar aan de Stamtafel?` 
FDR   Nee, we moesten alleen daar eten beneden, en eh dan gingen we weer naar boven 

toe.  

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. 



 6

IV      U at wel gezamenlijk?  
FDR   Ja, ja.  
IV      Dus dan stel ik me voor dat, had Stam veel, veel kinderen?  
FDR   Nee die had een zoon, maar die was overleden,  
IV      Overleden 
FDR   Die was overleden ja,  
IV      Dus het was alleen een echtpaar? 
FDR   Het was alleen het echtpaar. 
IV      Dus dan zat u met zn zessen aan tafel? 
 
00:12:01 
[image:  01:11:25.08] 
 
FDR   Ja, ja.  
IV      Was het gezellig? 
FDR   Nee, tuurlijk niet, was niet gezellig, maar we deden ons best, ja we zaten daar nou 

eenmaal, en we konden er niet uit lopen. Dus het ging niet. Het was alleen maar 
narigheid. Alleen maar narigheid.  

IV      Probeerde iemand wel eens de stemming te verbeteren? 
FDR   Nee, nee wij waren heel erg down, alle vier waren we down heel erg, en mijn 

moeder ook en mijn vader en Bob was verschrikkelijk. Heel erg.  
IV      Herinnert u zich iets van het vertrek naar Westerbork? 
FDR   Nou naar Westerbork, ik weet niet meer of we tegelijk met hun ging. Ja ik geloof 

wel dat we gelijk gingen.  
 
00:13:04 
[image:  01:12:25.12] 
 
IV      In ieder geval heeft u elkaar in Westerbork nog gezien? 
FDR   Ja, ja ze waren strafgeval, wij waren strafgeval en toen eh, en iedere dinsdag 

avond werd er gezegd wie de volgende dag op transport gingen. En eh Nou wij 
waren natuurlijk doodsbang dat het zo uitkwam. Maar op een goede avond, was 
het familie De Raaij, en en de jongeheer De Raaij en mevrouw De Raaij,  maar ze 
lieten mij in Westerveld hoe heette het Westerbork: Westerbork. En eh dus toen. 
Het was heel erg. Ik heb verschrikkelijk, verschrikkelijk gehuild het was iets 
vreselijks om je ouders en je broer te moeten weg zien,  

 
00:14:07 
[image:  01:13:25.14] 
 
FDR   en ik moest daar blijven. Vreselijk. En ik hing altijd heel erg veel aan mijn 

familie. En ja toen eh en zij zijn de volgende dag weggegaan. Ik mocht ze nog 
even zien en ik heb gezwaaid en toen zijn ze met de trein vervoerd naar, ja ik 
geloof dat mijn vader uiteindelijk in (...?) terecht gekomen en mijn broer ook. 
Maar dat heb ik later via het Rode Kruis vernomen, of ze daar meteen naartoe 
gegaan zijn, dat weet ik niet.  
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IV      Molowitz?(Milowitz?) 
FDR   Motowitz ja dat was ook een concentratiekamp, maar niet zo’n grote. Daar 

moesten de mannen werken, graven en spitten en met stenen sjouwen.  
IV      Weet u hoe het ze daar vergaan is? 
FDR   Nou mijn broer heeft daar een infectie gekregen.  
IV      Die was daar ook? 
FDR   Die was daar ook en die is overleden.  
 
00:15:04 
[image:  01:14:20.22] 
 
FDR   En mijn vader die heeft nog iets langer geleefd en dat is ook mis gegaan die is ook 

overleden van ziektes allemaal. 
IV      Moeder? 
FDR   Die heb ik Auschwitz gezien. Dat vond ik heel erg, ze was helemaal kaal geknipt 

en ze was mager en ze had een ze was heel erg ziek, ze lag in de ziekenbarak. Ja 
wat ze had, dat weet ik eigenlijk niet. Maar eh ze had verhoging en ze kon niet 
meer lopen. Ze had wel buiten gewerkt, ze moest ze lopen, heeft ze verteld, naar 
buiten toe en dan moest ze werken in een of andere fabriek ofzo, maar wat ze daar 
deed dat weet ik ook niet. Maar toen ze ziek werd toen kon ze niet meer, en toen 
zagen wij mekaar.  

 
00:16:00 
[image:  01:15:14.13] 
 
FDR   Zij was aan het lopen langs ons en ik zag haar ineens. Nou kunt na gaan dat dat 

heel, heel erg was, voor ons alle twee.   
IV      U ging niet mee vanuit Westerbork? Waarom was dat?  
FDR   We werden, ik en nog een paar kinderen en vrouwen die werden eh gezegd dat we 

naar Vught gingen omdat ze daar hoe heet het. Omdat Philips mensen nodig had 
om te werken. Om met lampen te werken enzo. En daar was ik ook bij.  

IV      Hoelang bent u daar geweest?  
FDR   Twee maanden en toen zijn we naar Auschwitz op transport gegaan. Ze hebben 

gezegd dat is het Philips commando van ons dat dat het was. En eh ja.  
 
00:17:02 
[image: 01:16:13.16] 
 
FDR   We zijn daar in Auschwitz opgevangen en toen zijn we naar een ander kamp 

gebracht , naar eh ik ben de naam kwijt maar eh en zo daar hebben we ook 
gewerkt. En in andere kampen zijn we nog geweest. Heleboel andere wel een stuk 
of negen. En nou uiteindelijk zijn we bevrijd in Hamburg.  

IV      Heeft u marsen meegemaakt? 
FDR   Ja, o jee, heel erg, heel erg, vreselijk was vreselijk. Ik wilde steeds aan de kant 

van de weg blijven. Ik wou niet meer lopen want ik had zulke grote schoenen aan. 
Voor mij was het helemaal moeilijk om iets te krijgen, van kleding. Want ze 
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stopten je kleding toe en het was allemaal te lang, en ik zag er niet uit. En eh 
maar. Wat had ik nou ook al weer willen zeggen. 

 
00:18:06 
[image: 01:17:14.24] 
 
IV    U kwam in Auschwitz aan, u zat in negen kampen.  
FDR   Ja, na Auschwitz hebben we wel negen kampen gehad en in Hamburg zijn we 
bevrijd. 
IV      Hoe heette dat kamp? 
FDR   Ja, dat weet ik niet meer. 
IV      Zelle (?) 
FDR   Ja, zoiets ja, dat kan wel. 
IV      Bergen Belsen 
FDR   Beren Belsen daar hebben we voorgestaan 
IV      Voorgestaan 
FDR   Voorgestaan maar we mochten er niet uit [uit de trein]. Het waren allemaal open 

wagons waar we in zaten en het was toen heel koud. En ik had een vriendinnetje 
daar op gedaan en we waren altijd samen dan en dat ging heel erg goed, we 
troosten elkaar dan als er wat was. Maar toen in Hamburg toen zijn we daar door,  

 
00:19:03 
[image: 01:18:09.27] 
 
FDR   Toen was er al bevrijding en toen hebben ze ons naar Denemarken gestuurd en 

daar zijn we van Denemarken zijn we weer naar Zweden gestuurd.  
IV      Hoe lang heeft u uw moeder nog gezien in Auschwitz? 
FDR   Nou heel kort, want toen kwam ik en toen was ze er niet meer. Heel kort. Een 

keer heb ik haar opgezocht. En toen. Had een heel kaal hoofd en een oude deken 
had ze om zich heen en het was iets afschuwelijk, afschuwelijk om je moeder zo 
te zien. Het was een knappe vrouw, een dame. Oh het was verschrikkelijk heel 
erg. 

IV      En vader en broer waren al 
FDR   Die waren daar niet, die heb ik nooit meer gezien. Die zijn naar Molowitz 

gestuurd daar zijn ze, moesten ze werken daar heel hard.  
 
00:20:04 
[image:  01:19:08.08] 
 
FDR   En mijn broer was niet zo sterk, en die is meteen overleden.   
IV      Bent u bij het proces geweest dat gevoerd is tegen de familie Stam in 1946? 
FDR   Nee. Nee. Nee.  
IV      U bent daar niet bij geweest? 
FDR   Nee, ik dacht het niet. Misschien wel, maar dan weet ik het niet meer. Ik weet het 
niet.  Ik weet het echt niet. 
IV      Ze zijn vrij gauw vrijgelaten? 
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FDR   Ja ze waren zo vrij, ze kregen 500 gulden kregen ze boete, alleen maar te betalen. 
IV      Waar zijn ze gaan wonen? 
FDR   Ze woonde gewoon nog aan het Donkere Spaarne (Haarlem).  
 
00:21:00 
[image: 01:20:02.24] 
 
FDR   Die man heb ik nog wel eens gezien, die reed in z'n autootje. En dan zag ik hem 

rijden en dan kreeg ik een schok door me heen. Daar ging die vuile smiecht, die 
Stam. Een auto had ie en weet ik wat allemaal, alles had ie. 

IV      Een auto? 
FDR   Ja. Hij kon rijden. Want dan kon hij de waren afleveren, hij deed in verf of zoiets. 

En dat bezorgde hij natuurlijk aan de mensen. Later heb ik gehoord dat ze dood 
waren alle twee toen was ik blij dat ze er niet meer waren. Ja als je die mensen op 
de straat ziet, als je zoveel hebt meegemaakt met die mensen. Die mensen waren 
zo gemeen, vuile mensen. Zo smeerlapperij heb ik nog nooit gezien, zo erg waren 
ze tegen ons. 

IV      U heeft ze nooit meer gesproken? 
FDR   Ik heb ze nooit meer gesproken. Nee, gelukkig maar, had ik ook niet kunnen ook.  
 
00:22:03 
[image: 01:21:03.01] 
 
(Telefoon gaat over) 
 
IV      Is er iets wat ik vergeten ben te vragen? 
FDR   Ik weet het niet.  
IV      Wat u zich herinnert van die, die periode in onderduik? 
FDR   Dat het heel naar was, het onderduiken, heel naar, heel erg naar, vreselijk, 

verschrikkelijk. Ik denk dat er niet veel mensen geweest zijn die zo’n nare 
onderduik hebben gehad. Zo gemeen waren ze iedere dag. Er was altijd iets dat 
gemeen was. Ik kan niet meer zeggen wat het allemaal was, want dat ben ik 
vergeten. Ze hebben ons…. .  

 
00:23:01 
[image:  01:21:58.13] 
 
FDR   We moesten altijd boven blijven zitten. En alleen als die naaister kwam dan 

mochten we er bij zitten. Andere mensen mochten er niet komen en alleen 
mevrouw Kool – toen Anneke Dieperink - mocht wel komen en die eh dat  waren 
we heel blij als ze kwam. We waren zo blij als ze er was.  

IV      Waarom mocht u beneden zitten als de naaister kwam? 
FDR   Omdat die alles mocht weten, dan deden ze heel aardig, dan deden ze heel erg lief 

tegen ons. Als de naaister kwam dan hadden we geen last.  
IV      Dus u was wel blij als de naaister kwam 
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FDR   Ja we waren blij als de naaister kwam. Ja. Dat was een hele goede vrouw. Zij 
heeft ook altijd alle brieven die Anneke stuurde naar Bob toe, allemaal 
meegenomen. En dan gaf ze later dan aan Bob.  

 
00:24:01 
[image: 01:22:56.05] 
 
FDR   En eh dus. Die hadden een heel erg grote briefwisseling met elkaar. En wij waren 

heel blij als Anneke een keer in de week kwam, want dat, dan konden we een 
beetje opleven. Ze was vreselijk lief voor ons allemaal, niet alleen voor Bob. 
Maar voor ons allemaal. Mijn vader was ook dol op haar en mijn moeder ook ja ik 
ook natuurlijk. 

IV      Dus bent u altijd bij elkaar gebleven. 
FDR   Ja, daarom ja, ja. Toen ik terug kwam, toen zei ze, nou ik had geen familie meer, 

misschien een paar nichtjes of zo, veel had ik niet meer toen zei ze: “wij gaan 
samen wonen.” En ik zei: “hoe moet dat dan?” “ja” zegt ze “we gaan op kamers 
wonen en jij, wij blijven samen”. Nou en dat is altijd goed gegaan. En toen heeft 
ze een andere joodse man leren kennen en daar is mee getrouwd en daar heeft ze 
twee kinderen bij gekregen.  

 
00:25:03 
[image: 01:23:55.53] 
 
FDR   En nouja die kinderen die zijn, die beschouwen mij ook als de moeder eigenlijk. 

Want ik mocht altijd met de kinderwagen wandelen. En iedereen dacht dat ik 
eigenlijk de moeder was. Want ze waren pas een jaar na elkaar, dus dan moest ik 
met de andere weg, en zij moest de andere vasthouden omdat ie nog niet klein 
was om mee te gaan. Dus nee, dat is altijd heel goed gegaan.  

FDR   Ik hoop dat ik het èh ook een beetje goed gezegd heb allemaal.  
IV      Ik denk het wel! Dank u wel! (Interviewer schudt mevrouw de hand) 
FDR   U ook, he.  
IV      Ik ben blij dat u het verteld hebt. 
FDR   Ja? 
IV      Ik ga even vragen of zij. 
 
00:25:57/ ? (geen beeld meer) 
 
EINDE BAND 
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