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Algemene gegevens interview 
 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0032 

Geïnterviewde Nel Pietertje Hoevers-Kort (NHK), 22 april 1931 
Interviewer  Martijn van Haalen(IV) 

Interakt, Televisie en Multimedia. 
Plaats Oisterwijk 
Tijd 00:00:00 - 00:53:19 ( file 1) 
Trefwoorden Amsterdam, Joodse buren, hulp, verzet, werkweigering, 

verwerking, omstander, ooggetuige, schip, onderduik, razzia’s, 
vijandsbeeld, Jodenvervolging , seksueel misbruik, Vught  
 
Jewish neighbors, aid, resistance, work refusal, bystander, 
eyewitness, ship, hiding, raids, dealing with the past, sexual 
abuse 

Samenvatting De geïnterviewde vertelt over het goede contact dat het gezin 
met de Joodse buren in Amsterdam had. Haar ouders boden  
hulp aan Joodse kinderen. Ze heeft tevens meerdere razzia’s 
gezien en beschrijft deze gedetailleerd. De angst voor het 
onbekende lot van de Joden komt duidelijk naar voren. De 
onderduik van het eigen gezin, vanwege werkweigering van 
vader, in Meerkerk komt eveneens aan bod. De geïnterviewde 
gaat tot slot in op de emotionele nasleep van de oorlog op met 
name haar beeld van Duitsers. Ze geeft aan hoe ze dit verwerkt 
heeft. 

The interviewee talks about the good relationship the family 
had with their Jewish neighbours in Amsterdam. Her parents 
helped Jewish children. She witnessed several round-ups and 
talks about them in detail. The fear she felt at not knowing the 
fate of the Jews is palpable. She also discusses her family’s 
time in hiding in Meerkerk,  which resulted from her father not 
wanting to do forced labour. The interviewee talks about the 
emotional aftermath of the war and her view on Germans in 
general. She tells us about how she coped with this.  

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 
 
 
File 1 
 
00:00:00 
 
00:00:27 
[image:01:00:30.14] 
IV Kunt u allereerst zeggen hoe u volledige naam is en waar en wanneer u bent 

geboren? 
NHK Ik ben Pietertje Lijsje Kort, meisjesnaam dus,  geboren in Meerkerk 22 april 1931.  
IV Waar ligt Meerkerk? 
NHK Vlakbij Gorinchem, daar woonde mijn oma mijn vader was schipper, wij 

woonden op een schip. Maar mijn moeder ging omdat ik geboren moest worden 
toch maar voor de veiligheid aan wal bij haar moeder en daar ben ik geboren, 
maar daarna gelijk weer op het schip. 

 
00:01:07 
[image:01:01:09.03] 
IV Waar Maas en Waal tezamen stromen. 
NHK Precies 
IV Op een schip, mooi. Dus u groeit op in de dertiger jaren als kind.  
NHK Ja, ja.  
IV U bleef niet op het schip wonen?` 
NHK Nee, tot 34 ongeveer, ik had een oudere broer die dan al bijna naar school moest. 

Mijn vader had eerst een eigen schip, maar hij werd toen beurtschipper, dat 
betekende heen en weer van Amsterdam naar Utrecht varen, dat was natuurlijk 
minder spannend maar wel makkelijker. Zodat mijn ouders een huis in 
Amsterdam betrokken en daar zijn wij eigenlijk opgegroeid, dus vanaf drieën een 
half, vier jaar heb ik in Amsterdam gewoond.  

 
00:01:57 
[image:01:01:57.14] 
IV Ja, want er zijn schepen in Nederland, binnenvaartschepen die omhoog varen via 

de Rijn naar Duitsland en er zijn ook schepen die vaste routes varen over de 
kanalen.  

NHK Ja en hij had toen een vaste route. Heen en weer van Utrecht naar Amsterdam.  
IV Dat was eigenlijk mooi regelmatig werk,  
NHK Hij voer samen met een zwager die in Utrecht woonde, dus als hij in Amsterdam 

aankwam kon hij weer naar huis en nam zijn zwager de taken over en hij in 
Utrecht. Om de andere dag was hij thuis.  

IV Was het een groot gezin waar u in opgroeide?  
NHK Vier kinderen, ik ben de een na oudste. Ik heb een oudere broer anderhalf jaar 

ouder, na mij kwam nog een zus en daarna nog een broer.  
IV U woonde in Amsterdam. 
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NHK Ja in Amsterdam.  
IV Was het een rijk gezin? 
NHK Nee, niet rijk, een normaal arbeidersgezin. Mijn vader is ook nog een tijdje 

werkloos geweest daarvoor, dus dat was allemaal 
IV Vanwege de crisis 
 
00:03:00 
[image:01:02:57.20] 
NHK Vanwege de crisis toen ook ja.  
IV Dus u woonde in Amsterdam, welke buurt?  
NHK In Oost in Amsterdam Oost, vlakbij het Oosterpark en de Sarphatiestraat een 

bekende straat. Daar woonden wij. In de ‘s Gravezandestraat, de straat is er nog 
wel, maar de huizen niet meer. Ben nog eens wezen kijken een poos geleden.  

IV Toen was alles veranderd? 
NHK Ja ik herkende het niet meer terug.  
IV Was het een religieus gezin? 
NHK Nee, kan ik wel zeggen, we zijn wel gedoopt, protestant, mijn ouders waren alle 

twee van huis uit protestant. In het begin gingen ze nog wel eens naar de kerk, 
maar dat beviel niet, maar wij moesten wel naar zondagsschool tot mijn twaalfde 
jaar en toen hoefde ik niet meer, toen mochten we zelf kiezen. 

 
00:04:00 
[image:01:03:55.16] 
IV Dus dan zat u eigenlijk alle dagen op school, want zaterdag gingen de kinderen 

ook nog naar school. 
NHK Ja, precies en zondags naar de zondagsschool. En we waren op een christelijke 

school omdat dat een goede school was. Daar werd naar gekeken. Op het ’s 
Gravezandeplein was dan een christelijke school. 

IV Die was beter? 
NHK Volgens mijn ouders dan de openbare school in die zin dat het onderwijs beter 

was en ze hadden toch wel het idee dat wij zoveel mogelijk moesten leren.  
IV Was het gezin politiek bezig of bewust? 
NHK Ja, mijn vader was heel bewust socialist, mijn moeders trouwens ook, dat hebben 

we wel meegekregen. Niet dat hij zo naar allemaal manifestaties ging, maar 
vooral in de oorlog, was mijn vader heel erg voor het socialisme, de vrijheid. 

 
00:05:03 
[image:01:04:55.18] 
IV In de dertiger jaren is er heel veel aan de hand in Europa, Nederland is het 

betrekkelijk rustig wel crisis maar en een rechtse regering. Er verandert veel om 
Nederland heen, kwam dat op een of andere manier u was natuurlijk nog een klein 
kind, u bent nog erg klein maar kunt u zich iets herinneren van dertiger jaren, of 
er iets aankwam bij u thuis? 

NHK Wat ik me herinner dan was toch het angstige gevoel van, maar dat was in de 
jaren 39, dat je op de radio wat hoorde en thuis de gesprekken: “het ziet er niet 
goed uit”, dat blijft je dan wel bij, maar dat ik er veel van mee heb genomen, nee. 
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IV Herinnert u zich iets van het begin van de oorlog, hoe die aankwam in Amsterdam 
in uw omgeving? 

 
00:06:04 
[image:01:05:53.24] 
NHK Ik kan me herinneren dat ik op straat heb gelopen en dat er granaten als het was, 

waren of dat er geschoten werd en dat we in een portiek wegkropen. Dat was heel 
in het begin van de oorlog, zelf had ik zoiets later was dat wel waar heb ik dat niet 
gefantaseerd en was en dat was heel mooi, toen ontmoette ik een gids in Israël, en 
die woonde ook in Amsterdam en toen vroeg ik: “Weet je nog iets van de jaren 
negentien veertig?” En die had precies hetzelfde verhaal. Toen dacht ik nou, dat 
was toch wel iemand, dan is het toch wel zo geweest, want dat was een enorme 
angst, dat was voor het eerst dat je daar mee geconfronteerd werd,  

IV Echt schieten? 
NHK Echt schieten. En je zag niet waar het vandaan kwam, dat kan natuurlijk aan mij 

liggen omdat ik meteen wegkroop. 
IV Het was schieten in Amsterdam Zuid? 
NHK In Amsterdam zelf ja. Ik kon het me niet voorstellen later dat dat gebeurd was 

maar er was iemand anders die het zich zo herinnerde.  
 
00:07:05 
[image:01:06:52.12] 
IV De oorlog duurde maar kort voor Nederland he? 
NHK De eerste dagen eigenlijk he.  
IV Nederland capituleert al naar een paar dagen en herinnert u zicht, opnieuw u bent 

nog maar acht of negen jaar he, herinnert u zich iets van hoe daar over, hoe daar 
op gereageerd werd bij u thuis of in de buurt?  

NHK Het enige wat ik me herinner is “Die Rotmoffen”, ja ik vind het nu naar om te 
zeggen omdat ik er nu anders over denk, maar dat is wat ik me herinner, en die 
waren de schuldigen. Die deden het allemaal, dus dat heb je heel lang 
meegedragen. 

IV Woonde in de buurt alleen maar protestantse kinderen?  
 
00:08:00 
[image:01:07:45.18] 
NHK Nee, nee, ik kan me niet eens herinneren dat er andere protestantse kinderen in de 

straat woonden, wel een paar om de hoek. Er woonden heel veel Joodse mensen, 
hoewel het niet eens de echte Jodenbuurt was, maar wel vlak erbij. Veel Joodse 
mensen woonden er en anderen kende ik eigenlijk niet zo.  

IV Het was een volkswijk? 
NHK Ja, een arbeiderswijk. Bij ons zag het er redelijk uit, de bouw enzo dat waren 

redelijke huizen. Daar tegenover was het Oosterpark. We hadden geen overburen 
in die zin. Het was, aan een kant van de straat waren huizen gebouwd.  

IV Hoe hoog waren de huizen ongeveer?  
NHK Wij woonden op de derde etage.  
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00:09:01 
[image:01:08:43.21] 
NHK Het was de basis dus en dan nog drie etages er boven er werd toch altijd de derde 

etage werd er gezegd. 
IV U woonde helemaal bovenin?  
NHK Ja 
IV Vlak onder zolder?  
NHK Ja de zolder was boven ons.  
IV Toen Nederland gecapituleerd had, herinnert u zich iets van dat er veel 

veranderde?  
NHK In het eerst kan ik me niet zo herinneren dat er iets veranderden, wat ik me 

herinner dat is natuurlijk een paar jaar daarna, dat de razzia’s begonnen. Dat is 
wat me het meest bijgebleven is. Want we gingen verder gewoon naar school, het 
was verder, net wat ik zei, dat schieten is me altijd bij gebleven en op straat wel 
eens razzia’s dat je zag dat iemand moest stoppen en de fiets af moest geven dat 
heb ik ook wel gezien.  

 
00:10:06 
[image:01:09:46.02] 
IV Daar stond u bij? 
NHK Ja daar liep je langs en dan moest iemand stoppen en zijn fiets afgeven. Ik weet 

niet meer precies in welk jaar dat was.  
IV Aan wie moesten die hun fiets afgeven?  
NHK Ja het waren soldaten of wat wij noemden de zwarthemden. Dat waren de ik weet 

niet precies hoe ze heette maar het waren de Nederlanders die met de Duitsers 
meededen. En achter ons was een school waar dan die gevorderd was en daar 
zaten ze ook in, dus als wij vanaf ons balkon naar achter keken, dan zagen we ze 
ook zo als die mensen aangetreden stonden, dat herinner ik me ook he al die 
orders die dan gegeven werden.  

IV U kon daar op kijken?  
NHK Ik kon daar op kijken van boven af, alleen als mijn ouders het zagen dan was het: 

Binnen komen je niet laten zien verder. We deden natuurlijk wel want je hoorde 
het.  

 
00:11:01 
[image:01:10:38.23] 
IV Kon vader gewoon zijn werk blijven doen? 
NHK Ja, die is tot het laatste jaar. Toen in 1944, toen de Hongerwinter begon, toen 

moesten we onderduiken. Dat was in september ‘44. Want toen moest mijn vader 
met zijn schip, zijn baas had dat verteld, het schip moest met schipper naar 
Duitsland. 

IV Gaan we zo mee door.  
NHK Dat bedoel ik dat is aan het eind pas.  
IV Ik probeer even, we zijn direct na de capitulatie er verandert niet zoveel.  
NHK In het begin de eerste jaren, ja buiten wel de dreiging. Was je op straat dan kon zo 

je fiets afgepakt worden. 
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00:12:00 
[image:01:11:36.04] 
IV Wat herinnert u zich? 
NHK Wat ik me herinner, ik was zo’n twaalf jaar, ik denk in 1942 dat de razzia’s 

begonnen dat heeft het meeste.  
IV Zag u daar iets van? 
NHK Ja om te beginnen we woonde op de derde verdieping en naast ons woonde een 

Joods gezin wat onze vriendjes waren, de kinderen waren iets ouder, de jongste 
zoon was net zo oud als mijn broer mijn oudste broer en daar boven hadden ze 
nog drie kinderen. En wij hadden dan, dat had je vroeger, tussen ons, een 
branddeur, daar zat asbest tussen dus in geval van brand, kon je dat stukslaan en 
naar elkaar toe vluchten. Die stond op zolder. Maar bij ons stond die deur altijd 
open. Omdat we over en weer bij elkaar speelden op zolder. Wij hadden op zolder 
het speelgoed dus de buurjongen kon zo bij ons binnenlopen en wij bij hun. En 
zeker in de oorlog hebben ze dat heel rigoureus gedaan, die deur open gelaten.  

IV Via de zolder. 
 
00:13:00 
[image:01:12:33.22] 
NHK Via de zolder konden we bij elkaar komen, en spelen en praten en een schommel 

op zolder. Dus dat is me het meest bij gebleven dat de razzia’s in de straat 
begonnen. 

IV Kunt u dat eens beschrijven hoe dat ging en waar u stond en hoe dat eruit zag?  
NHK Bijvoorbeeld je hoorde een heleboel geschreeuw en bij ons gebeurde dat, maar 

ook een straat verder. Mijn zus en ik hadden onze kamer aan de voorkant en als je 
dat geschreeuw hoorde, dan vloog je naar het raam en dan keek je en dan was dat, 
wat ik heel erg vind, wat op een gegeven moment gebeurde, een oudere dame die 
een paar huizen verder woonde die zagen we in een ja, ik noem het even een 
vrachtwagen, zoiets was het ze en daar werd ze gewoon ingeslagen. Dat was een 
Joodse vrouw en dat was voor ons een lieve oma die daar heel keihard werd 
ingeslagen werd.  

 
00:14:03 
[image:01:13:33.20] 
NHK Dat waren razzia's en buren beneden die uit hun huis gesleurd, gestuurd werden 

en ook mee moesten in zo’n vrachtwagen. Wat een keer ook gebeurd is, is een 
buurvrouw, mijn moeder had altijd de keukendeur open en ook afgesproken “is er 
wat, vlieg naar boven”.Want wij waren natuurlijk niet Joodse, dus ze dacht dan zit 
je veilig. En dat de buurvrouw een keer naar boven vloog, maar de genen die haar 
kwam halen, die was vlugger en die haalde haar in bij ons op de trap, dat heb ik 
niet gezien, maar dat heeft mijn moeder gezien en gehoord, dat ze aan haar haren 
naar beneden gesleurd werd. Dat was ook weer zoiets, iemand die je goed kent 
een aardige vrouw, die dan in eens en als kind snap je dat helemaal niet. Als grote 
ook niet denk ik. Zo heftig ging dat, met veel geschreeuw en gescheld, getrap en 
gestamp op de trap en dergelijke. 
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00:15:04 
[image:01:14:32.09] 
IV Hoe zagen de mensen die ophaalden zou ik maar even zeggen netjes, hoe zagen 

die mensen eruit?  
NHK Volgens mij waren dat ja WA mensen, in het zwart, maar er waren ook Duitsers 

bij, want je hoorde ook Duits, maar ook Nederlands hoorde je.  
IV Kunt u zich letterlijke herinneren van wat gezegd werd?  
NHK Nee dat is eh, nee dat kan ik me niet meer herinneren. Je stond ook zelf stijf van 

de schrik dat dat gebeurde. Dat ze precies riepen maar eh. Het was meer het 
stampen en de herrie die gemaakt werd en het dreigende dat er achter zat.  

 
00:16:00 
[image:01:15:26.14] 
NHK Zo heb ik dus die mensen bij ons op de trap die allemaal Joods waren, allemaal 

weggehaald. Aan de andere kant, heeft mijn vader geprobeerd, dat was een gezin 
met vier kinderen, en na achten mocht je niet meer naar buiten en ik weet nog 
heel goed dat wij Sinterklaas vierde, toen ze er nog waren, 's avonds en via de 
zolder werd er dan bij ons Sinterklaas gevierd. En we moesten we goed luisteren, 
want als de razzia er was dan werd het link natuurlijk.  

IV U vierde Sinterklaas met een Joods gezin? 
NHK Met een Joods gezin 
NHK Ik weet dat we nog een leuk feest hebben gehad. De oudste dochter werd al vroeg 

weggehaald, ik denk dat het Vught was, dus het Zuiden van Nederland in de buurt 
van Den Bosch.  

 
00:17:01 
[image:01:16:25.04] 
NHK En die heeft daar een hele tijd gezeten, dat heb ik later van mijn moeder gehoord, 

en die werd daar misbruikt door de kampcommandant en dergelijke. Dus die 
hielden ze daar nog langer, dat is ook de enige die teruggekomen is.  

IV U heeft het over het gezin dat naast u woonde? 
NHK Waar we heel dicht mee verbonden waren,  
IV Hoe heette de familie? 
NHK Wijnschenk(...?).  
IV Bestond uit? 
NHK Vier kinderen, de oudste was een dochter en dan drie zoons, die dus ouder waren, 

zestien zeventien. De jongste was net zo oud als mijn broer, zo veertien.  
IV Hoe heette die jongens?  
NHK Die twee jongens dat is heel typisch dat weet ik niet meer. De jongste heette 

Loetje, daar gingen we het meeste mee om, die twee jongens daar ben ik helemaal 
de naam van kwijtgeraakt. Dat is ook heel heftig geweest dat die,  

 
00:18:06 
[image:01:17:27.19] 
IV Hoe heette het meisje? 
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NHK Branca,  
IV Dus twee oudere jongens van 16, 17 waarvan u die namen niet meer weet, Loetje 
NHK En Loetje was de jongste en Branca was de oudste. Het meisje was de oudste de 

jongens zaten er tussenin.  
IV Hoe werd het meisje opgepakt weet u daar iets van?  
NHK Nee, dat zij opgeroepen werd, wegmoest opgehaald werd, daar weet ik niet zoveel 

meer van, dat was heel in het begin, toen hadden we nog niet zo die razzia’s met 
geweld. Dat zij daar in dat kamp, dat weten we dan via de ouders, dat zij toch 
briefjes had kunnen smokkelen of de een of andere manier en dus winsten dat ze 
daar zat en daar niet gelijk doorgestuurd werd.  

 
00:19:04 
[image:01:18:23.01] 
IV In Vught? 
NHK Ja en zij heeft zelf toen ze terugkwam, ik heb haar niet gesproken, ze is bij mijn 

ouders na de oorlog bij langs geweest, want mijn ouders hadden spullen van haar 
ouders die zij wezen halen is.   

IV Werd ze opgehaald of is ze op straat? 
NHK Nee wat ik me herinner is ze ook opgehaald echt, of moest ze zich melden geloof 

ik, dat weet ik van die broers, die moesten zich melden en toen heeft mijn vader 
geholpen om die, de razzia die er toen was, want dan kwamen ze ze halen als je 
niet komt, dat is ook heel spannend geweest. Want er had bij ons op zolder een 
raam en dakkapel en dan had mijn vader met ze afgesproken als ze kwamen, dan 
deed mijn vader gauw die tussendeur op slot en mijn vader heeft geholpen dat ze 
op het dak achter een schoorsteen zich konden verschuilen.  

 
00:20:03 
[image:01:19:19.08] 
NHK Dat is een of twee keer gebeurd, maar toen ook niet meer, want dat was te 

gevaarlijk, want toen stonden, ze dat heb ik ook gezien, een soldaat met een 
geweer die stond naar die daken te kijken, dus ze voelden wel iets aan  dat hadden 
ze toen niet meer. Dus dat is ook niet meer gebeurd. Maar toen hebben die 
jongens een onderduikadres gekregen. 

IV Even nog terug, u was bij het Sinterklaas vieren. Dat was in welk jaar?  
NHK Even denken ik was negen toen het begon en het was dat ze nog niet allemaal 

weggehaald waren dus het zal 1942 of 1941 geweest zijn, die dochter was daar 
niet bij, die was al weg, maar die twee broers die waren daar wel nog bij. 

IV Dat was oppassen zei u want? 
 
00:21:02 
[image:01:20:16.03] 
NHK Ja, dat was toch, na achten mochten Joodse mensen hun huis niet uit, zij mochten 

niet bij ons komen, en je verwachtte toch altijd. En wij mochten niet bij Joodse 
mensen binnenkomen, dat was streng verboden. Ze werden geïsoleerd. Terwijl 
wij altijd met elkaar speelden, dus dat vonden mijn ouders niks, mijn ouders ook 
niet, dus die oplossing werd gevonden, dan konden we zo eens bij elkaar komen. 
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Mijn broer was bijvoorbeeld, want op sabbat mochten de Joodse mensen niks 
doen, dus mijn broer stak daar de lampen aan en deed wat er gedaan moest 
worden, dat deed hij bij verschillende mensen dus dat heeft hij daar ook gedaan, 
zo lang mogelijk.  

IV Wat eigenlijk ook niet mocht 
NHK Nee dat mocht niet. 
IV Herinnert u zich nog dat er strengere maatregelen kwamen? 
 
00:22:03 
[image:01:21:14.19] 
NHK De ster. 
IV Herinnert u zich daar iets van? 
NHK Nou niet precies dat is de dag dat die kwam, op een gegeven moment moest dat 

en moest iedereen zo’n ster op zijn jas doen, en dat werd met grote schrik ervaren 
eigenlijk. Omdat je al wel wist, de Joodse mensen dat had je àl wel gehoord via 
Duitsland natuurlijk, wij via onze ouders hoor, dat de Joodse mensen gevaar 
liepen. Met zo’n ster lopen, dan had je zo iets van : “Geef ons er ook maar een”. 
Ja solidair zijn, dat is natuurlijk nonsens, maar als kind denk je wel eens zoiets.  

IV Het meisje is dus al naar Vught, Branca. Drie jongens wonen thuis en er komen af 
en toe razzia's?  

 
00:23:07 
[image:01:22:16.17] 
NHK Als er een razzia was, dan stoven die twee grote jongens bij ons naar binnen want 

daar ging het om in eerste instantie om, dan moest een bepaalde leeftijd zich 
melden, en als ze dan niet kwamen, dan kwam die razzia, dat was het begin 
eigenlijk. Toen dat een paar keer, mijn vader ze op het dak had kunnen 
verstoppen, toen vonden ze een onderduikadres, want dit werd ook een beetje te 
link. Toen zijn ze naar een onderduikadres gegaan, verder weet ik daar niks van, 
mijn vader had daar wel contact mee, die heeft dat zelf ook niet geregeld maar via 
contacten dat ze daar ergens konden zijn, maar en dan kwamen ze nog wel eens 
bij ons thuis en dan konden ze stiekem contact hebben met hun ouders. En zo is 
het ook gekomen dat zij hoorden dat als zij zich niet melden, dat dan hun ouders 
opgepakt werden.  

 
00:24:03 
[image:01:23:10.02] 
NHK Dat was ook heel, dat was al weer wat verder in de oorlog, en toen ik weet nog 

heeft mijn vader vreselijk met die jongens gepraat. Want die wilden zich melden 
want die voelden zich schuldig dat hun ouders opgepakt werden als zij niet 
kwamen.  

IV Waren die ouders nog niet opgepakt? 
NHK Nee, die waren nog niet opgepakt, in zoverre waren die niet opgepakt die waren 

toen in de Hollandse Schouwburg opgepakt, ja ze waren wel opgepakt, maar niet 
doorgestuurd. Dat was het eigenlijk. Ze dachten als wij er naar toe gaan dan 
komen ze waren voor die jongens gekomen, maar die waren er niet en toen 
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hadden ze die ouders meegenomen. En zij dachten, dat was al eens meer geweest, 
ze dachten als wij ons melden, dan lopen onze ouders geen gevaar. En dat heeft 
mijn vader ze niet uit het hoofd kunnen praten.  

IV Was u daar bij? 
 
00:25:00 
[image:01:24:04.24] 
NHK Nee, dat heeft mijn vader mij verteld. Dat gesprek, daar was ik niet bij, ik heb die 

jongens ook niet gezien want dan was het zo dat wij naar bed of naar onze kamer 
moesten. 

IV Heeft u vader en moeder en Loetje op zien halen? 
NHK Dat wel ja, dat was nou niet zo heftig, want ze liepen braaf mee, maar wel een 

geschreeuw, want ze moesten in die auto en dat was heel erg.  
IV Weer dezelfde mensen die ophaalden? 
NHK Nou dat kan ik me niet herinneren.  
IV Wel dezelfde uniformen.  
NHK Ja. Je keek meer naar de mensen waar je van hield en die weggingen. De rest was 

voor mij allemaal een hoop. 
Slechte mensen, die dat deden. Nogmaals, het was heel kinderlijk gereageerd 
natuurlijk, maar dat wat er gebeurde was slecht.  

 
00:26:01 
[image:01:25:03.08] 
NHK Maar ik heb toen het hele Duitse volk, nu ja, dat doet er ook eigenlijk niet toe. 

Maar er was een hele nasleep, ik heb nooit Duits willen leren, ik wilde niet naar 
de MULO omdat ik daar Duits moest leren en dat was een ramp voor mijn ouders. 
Mijn leraar heeft al zijn best gedaan, maar ik weigerde om door te leren want daar 
zat die taal bij. Ik heb het zo vaak negatief gehoord, dat bleef zitten. Dat is later 
veranderd, moet ik eerlijk zeggen, maar dat heeft heel wat jaren geduurd. 

IV Zag u de buren, de jongens Branca, Loetje terug? 
NHK Nee, alleen die oudste dochter, maar toen waren wij op school na de oorlog.  
 
00:27:02 
[image:01:26:02.08] 
NHK Branca heeft een kort bezoek aan mijn moeder gebracht, maar ze kon helemaal 

niet meer in Amsterdam of Nederland zijn en ze had inmiddels een vriend 
waarmee ze naar Noorwegen of Zweden ik weet niet precies, maar Scandinavië 
waar ze, dus ze is een keer geweest om haar spullen op te halen en te vertellen dat 
zij nog leefde, en ze wist toen al dat van haar familie er geen een meer leefde. 

IV Hoe is het verhaal van misbruik van Branca in concentratiekamp Vught bij u 
gekomen?  

NHK Ja dat heeft mijn moeder in het begin niet verteld. Toen ik er naar vroeg heeft ze 
het wel verteld omdat ik niet begreep hoe het kwam dat Branca nog leefde terwijl 
ze al zo vroeg was opgehaald. Maar mijn moeder vond dat gênant denk ik hoor, 
omdat na de oorlog te vertellen omdat ik toen pas 14 was dan sprak je daar 
eigenlijk niet over. Maar later heeft ze me dat dan wel verteld, dat ze dat wisten. 
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00:28:03 
[image:01:27:00.20]  
IV Van wie wisten ze dat? 
NHK Nou via een brief die dan op de een of andere manier gesmokkeld heeft, via haar 

ouders dan, die hebben dat ook nog geweten.  
IV Dus haar ouders hebben dat geweten?  
NHK Die hebben dat geweten ja, achteraf wist ik dat dan ook, maar toen hebben ze dat 

niet verteld.  
IV Door brieven van Branca uit 
NHK Nou ik weet niet of het er zoveel geweest zijn, een paar keer is er een brief 

geweest met het adres van haar ouders en dat is daar ook terecht gekomen. 
IV Weet u wat daar gebeurde? 
NHK In het kamp bedoelt u?  
IV Met Branca. 
 
00:29:00 
[image:01:27:55.09] 
NHK Ja nou dat ze misbruikt is, dus dat ze als hoer gebruikt is, laten we dat zo  maar 

zeggen, zo heeft ze het kennelijk zelf ook gezegd, door de kampcommandant. En 
andere mensen moesten op transport, maar zij hoefde niet. Op het laatst wel, zij is 
op het laatste op transport gegaan, maar niet in die begintijd. Omdat ze dus, het 
was een knap meisje. Die had daar de taak.  

IV Stond de naam van degene die haar misbruikte? 
NHK Nee kamcommandant en vrienden van hem. En verder heb ik daar nooit iets van 

gehoord. En ik denk dat dat ook was, want dat jongste broertje, daar had ik het 
meeste contact mee. Ik weet nog heel goed dat we een keer op de schommel zaten 
en dan spraken over: dan wordt je opgehaald en dan ga je eerst naar een kamp in 
Nederland en dan wordt je doorgestuurd, en waar gaan ze naar toe?  

 
00:30:02 
[image:01:28:54.06] 
NHK Dan werd er eigenlijk gezegd naar een werkkamp en dan kom je na de oorlog 

weer terug. Maar wij geloofden daar eigenlijk niks van dat het “zomaar” een 
werkkamp is, want dat is niet zo erg. Dus je had ergens al gevoeld, terwijl we niet 
wisten wat er gebeurd in de kampen in verre landen. Maar we dat we toen 
eigenlijk heel verdrietig waren, die zus was dan gelukkig nog niet, maar die 
broers waar zaten die? Dat je dat, terwijl de mensen achteraf zeggen: “We hebben 
helemaal niks geweten”. Maar hoe konden wij dan al zo verdrietig zijn? Met wat 
er gebeurd was? Maar ik denk ook dat het invloed had omdat we gezien hadden 
Hoe de mensen waren weggehaald, zo keihard, dat je je niet kon voorstellen dat 
ze ergens vriendelijk een baantje hadden, bij wijze van spreken. En door die 
brieven van haar, zij schreef; “Ze worden allemaal doorgestuurd, maar ik ben hier 
nog.” Zo.  

 
00:31:05 
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[image:01:29:54.23] 
NHK Dat heb ik later dus pas begrepen waarom dat was dat zij niet werd doorgestuurd. 

Maar het was wel dat je dacht: “Waar gaan die mensen allemaal heen, en dat moet 
toch verschrikkelijk zijn?” 

IV Hoorde u wel eens om u heen volwassen praten over waar gaan ze heen? 
NHK Nee, nou, mijn ouders wel, die hadden wel zoiets van erg, of het 

woord‘strafkamp’, dat weet ik niet, wat je wel hoorde: dat ze ergens gehaat 
werden door de Duitsers en daar naartoe gingen en zich waarschijnlijk kapot 
moesten werken. Zoals ze in Nederland behandeld werden als ze gehaald werden, 
dat dat daar niet veel beter zou zijn. Dat was dan meer en waarop ze zeiden als het 
even kan moeten we helpen dat ze niet weggehaald worden. 

 
00:32:05 
[image:01:30:53.01] 
NHK Zo zijn ze ook een paar keer, een kind bij ons geweest, een Joods kind en dan 

werden wij geïnstrueerd: Dat was een nichtje en die woonde daar en daar en die 
was een poosje bij ons te logeren. Maar wij wisten natuurlijk dat het een Joods 
kind was, een bepaalde naam werd er dan ook genoemd en die naam en als er iets 
komt en wordt gevraagd, dan is het je nichtje daar en daar vandaan, bij jullie 
gelogeerd. Maar op een gegeven moment, ik meen twee keer dat ze dat hebben 
gehad, maar omdat wij zo midden in woonden, en op een gegeven moment renden 
ze bij ons ook zo naar boven dat werd toch wel als te gevaarlijk gezien. Maar dat 
waren kinderen  

IV Wie renden naar boven? 
NHK Lui die op kwamen halen dus, zoals die buurvrouw naar beneden werd gesleurd, 

kwam er op een gegeven moment ook wel eens naar boven kijken. Ja van wat is 
hier? 

 
00:33:02 
[image:01:31:47.11] 
NHK  En mijn ouders waren dan wel verplicht om de deur open te doen natuurlijk. Die 

kwam dan binnen.  
IV Dat heeft u gezien? 
NHK Dat heb ik niet gezien nee, dat gebeurde ’s avonds, en wij hadden het bevel om op 

onze slaapkamers te blijven. Dus wij keken dan wel naar buiten, als er razzia’s 
waren, maar ik denk dat onze ouders ons wilden sparen voor eventueel. Dat risico 
dat hebben ze me dan ook later verteld, durfde te nemen met de kinderen, want 
het waren dan kinderen die naar een onderduikadres gingen, maar die dan even 
een nacht ergens moesten zijn. 

IV Op de schommel voelde u al onraad? 
NHK Wat zegt u? 
IV Op de schommel voelde u en Loetje onraad? 

Ja, wij hadden ergens iets van, en ook dat onzekere natuurlijk ook hè. Wat gebeurt 
er. En omdat jezelf al denkt, als hij nou weggaat.  

 
00:34:03 
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[image:01:32:45.24] 
NHK En zijn vader en moeder waren hele aardige buren, daar hield je van dus en dat 

werd nog sterker doordat je voelde dat ze bedreigd werden. Ik weet wel dat we 
daar heel ernstig over gesproken hebben. 

IV Hoe vaak heeft u razzia’s gezien in de straat? 
NHK Ik weet niet of ik dat dan tellen moet, misschien is het vijf, misschien is het acht 

keer. Ik weet het niet.  
IV Maar meer dan 1 of 2 keer.  
NHK Ja, je had het wel in fases he. 
IV Was er altijd geweld bij? 
NHK Nou dat denk niet dat er altijd geweld bij was, maar wel het geschreeuw. Er waren 

ook mensen die gewoon mee naar buiten liepen, er werd wel gescholden. En wat 
ik over die oude vrouw zei, ik denk dat die te langzaam liep. Die was oudere 
dame en die kon het niet, die moest ergens inklimmen en dat lukte dan niet en dan 
werd er geslagen en geschopt. 

 
00:35:08 
[image:01:33:48.17] 
IV Ze sloegen  
NHK Dat gebeurde dan, ja, niet bij allemaal, dat heb ik gezien, dat geweld kwam er wel 

bij. 
IV Op een gegeven moment waren alle Joodse mensen uit de straat weg, 
NHK Ja, daar kwamen allemaal nieuwe wonen.  
IV Er kwamen nieuwe wonen? 
NHK Die huizen werden weer bewoond, misschien dat er op een andere plek huizen 

kapot geschoten waren dat weet ik niet meer. Maar er kwamen nieuwe mensen 
wonen.  

IV Ook in het buurhuis? 
NHK In het buurhuis ook, maar daar hebben we nooit contact mee gehad, die deur is op 

de knip gegaan. Maar zijn daar ook vrij vlot eigenlijk ook weggetrokken zijn. Het 
was 42-43 en wij zijn in 44 ook weggetrokken dus,  

 
00:36:03 
[image:01:34:40.23] 
NHK daar hebben we toen niet meer zo lang gewoond, onder gedoken.  
IV Waarom werd er ondergedoken, dook uw gezin onder? 
NHK  Omdat mijn vader moest met zijn schip naar Duitsland en moest voor de Duitsers 

te werken. Dat heeft zijn baas hem verteld, en mijn vader zei meteen : “Dat doe ik 
niet”. En die vroeg gelijk: “Mag ik dat schip hebben”, want dat had hij ook 
gezegd, dat als mijn vader niet zou komen, dan zou het hele gezin opgehaald 
worden. Dus mijn vader dacht dan moeten we weg zijn. En ik weet nog goed dat 
we uit school kwamen en het grootste gedeelte van het meubilair was in het schip 
geladen en wij moesten ook mee en we gingen weg we voeren weg, we hebben 
geen afscheid genomen van niemand. We gingen naar Meerkerk, dus mijn vader 
ging varen naar Meerkerk.  
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00:37:04 
[image:01:35:39.22] 
IV Was dat ver? 
NHK Dat was van Amsterdam tot bijna Gorinchem ik weet dat het via Utrecht ging en 

dan verder naar Meerkerk. 
IVE en motorschip? 
NHK  Een motorschip was het ja, ja zo een schip waarmee ze door de rivieren vaarden. 

En in Meerkerk was een ja net zo iets als de Biesbosch, een natuurgebied met van 
die eilandjes en daar kon mijn vader dat schip verstoppen. Ja en we hadden daar 
ook een oom die in het verzet zat enzo, dus er is wel overleg geweest. Dat schip 
dat werd daar verstopt en wij gingen bij mijn oma wonen, in eerste instantie was 
mijn vader er ook nog gewoon.  

 
00:38:00 
[image:01:36:32.03] 
NHK Alleen hij liet zich niet zien aan de voorkant, want daar tegenover was het huis 

gevorderd, een villa en daar zaten Duitsers, hoge pieten, zeiden wij die woonden 
daar recht tegenover. Dus mijn vader ging nooit, maar aan de achterkant daar was 
een hek weilanden en dergelijke dan kon je over een slootje springen achter over 
de weilanden kon hij naar mijn oom gaan dus en weer een andere straat. Maar er 
is nooit een zoeken naar hem daar geweest, dat is goed gegaan tot maar dan ga ik 
wat verder in de oorlog. Maar wij hebben daar maar heel kort op school gezeten 
daar tot de school gevorderd moesten daar ook weer militairen in. Maar wij 
hebben daar gewoon geleefd in de Hongerwinter was natuurlijk ook fijn dat we 
daar zaten, want eten was er niet zoveel, en daar waren de boeren en via het verzet 
kwam er voor ons ook wel eten.  

 
00:39:00 
[image:01:37:31.03] 
NHK Dat was dus op het eind.  
IV Nederland komt die laatste zware winter door en u zit daar en het zuiden van 

Nederland is al bevrijd. 
NHK Dat is toen ook eerder bevrijd maar dat is zuidelijker hoor, dat is niet waar wij 

zaten. Maar op een geven moment Zuidelijk Nederland wel. En toen was het eten 
ook voor veel onderduikers er was geen eten meer en toen is mijn vader met zijn 
schip met een stel verzetsmensen, ik snap niet hoe hij dat gedurfd heeft, is hij daar 
naar het zuidelijk Nederland gevaren en daar hebben ze eten, daar ware boeren die 
hadden nog wel het een en ander over, zakken vol eten meegenomen terug 

 
00:40:05 
[image:01:38:33.07] 
NHK en op de boot weer verstopt en dat is via het verzet gedistribueerd aan de mensen 

die het nodig hadden, die ondergedoken zaten.  
IV Een hele gevaarlijke tocht? 
NHK Dat was een hele gevaarlijke tocht want achteraf, hij praatte er nooit over, maar ik 

heb hem later wel gevraagd: “Hoe heb je dat gedurfd?” Hij zei: “Anders waren we 

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. 



15 
 

dood gegaan van de honger, nu had ik het risico dat ik daar gepakt zou werden.”  
En toen heeft mijn, de tweede keer, dat was kort voor het einde van de oorlog, 
toen hebben ze het nog een keer gegaan en toen zijn ze wel gepakt op de terugweg 
met het eten wat ze daar hadden, weer een heel zooitje. Dat is ingevorderd. Toen 
zijn ze in Gorinchem, is mijn vader zijn ze er naartoe gehaald en daar heeft mij 
vader ook gevangen gezeten, de anderen werden vrij gelaten, maar het eten en de 
boot moesten daar blijven en dat was denk ik drie kwartier lopen vanuit 
Gorinchem naar Meerkerk, wij hoorde van die mensen dat mijn vader gevangen 
zat,  

 
00:41:03 
[image:01:39:29.09] 
NHK Omdat die toch, al dat was wel bekend dat hij gezocht was met die boot. Daar zijn 

dan de zes mensen die de andere zes mensen vrijgelaten, op zich is dat al 
wonderlijk, maar achteraf zeg je het was dichtbij de bevrijding, dus misschien dat 
dat wel gezien werd. Maar mijn vader die moest alsnog naar Duitsland met zijn 
schip en toen heeft hij gezegd, dat vind ik dan wel komisch, toen heeft hij gezegd 
dat hij dat wel begreep en ook wel zag dat het nodig was, en toen heeft hij verteld 
dat hij nog wel even naar huis wilde om kleren te halen en om even afscheid te 
nemen van zijn gezin en daarvoor kreeg hij toestemming van de commandant die 
daar zat, dus ik heb achteraf begrepen dat dat een goede was, want ze hadden hem 
net zo goed gelijk een kogel kunnen geven, want hij kon ook aanvoelen dat dat 
niet zo maar ging. 

 
00:42:00 
[image:01:40:23.21] 
NHK Maar mijn vader ging toen en ik weet nog dat ik bij de Merwede op een paaltje, 

dat ik ’s morgens op een paaltje ging zitten, of ik mijn vader aan zag komen 
kwam, maar ja, dat is ook een kind dat niet begrijpt wat er met vader gebeurd, ga 
je daar zitten. Maar hij kwam dus ’s avonds een keer, toen ik daar niet zat, en is 
weer via die Biesbosch en die boot weer weggestopt en is hij thuis gekomen, maar 
toen moest hij wel helemaal uit het gezicht op een zolderkamertje. 

IV Hij heeft dus thuis kleren gehaald, maar hij heeft zich met boot en al verstopt? 
NHK Ja, kleren gehaald is geen sprake van en hij is gewoon niet gegaan en heeft daar 

gezegd dat hij gezocht werd, maar dat was ongeveer drie weken voor dat de 
capitulatie (bevrijding) dus dat is zijn geluk geweest want anders hadden ze hem 
ook niet op die manier laten gaan. 

IV Ook de vijand werd wat milder bij het naderen van 
NHK Ja wij hebben gezegd dat moet wel een goede man geweest zijn, die dacht nou ja 

laat ik die ene dan maar laten leven.  
 
00:43:01 
[image:01:41:22.19] 
IV Of iemand die eieren voor zijn geld koos 
NHK Zoiets ja (lacht). 
IV Is het gezin weer teruggekeerd naar Amsterdam?  
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NHK Ja dat is weer teruggekeerd we konden per slot bij mijn oma ook niet blijven  
en mijn vader die is weer met schip er zijn tussendoor wel Duitsers op dat schip 
geweest, want er zaten wel kogelgaten in, het was ergens net of er een feestje op 
dat schip geweest, dus ze hebben waarschijnlijk gedronken en dat hebben ze wel 
gezien. Maar hij is met het schip op een gegeven moment naar zijn baas gevaren, 
spullen weer terug. Maar wij zijn niet meer in hetzelfde huis gekomen, we hebben 
daar een ander huis 

IV In Amsterdam? 
NHK In Amsterdam,  
IV Niet meer in die straat? 
NHK Niet meer in die straat, nee. Dat huis zal wel bewoond zijn geweest die was per 

slot ja van september tot ik weet niet meer precies hoor wanneer we 
terugkwamen, voordat we weer naar school moesten en dat moet in de zomer 
geweest zijn. 

 
00:44:00 
[image:01:42:19.09] 
IV Zag u iets, heeft u iets in de oorlog gezien van hoe het met de bezittingen van de 

Joodse gezinnen ging?  
NHK Ja dat werd weggehaald,  
IV Hoe? 
NHK Nou in wagens gegooid, door de bezetter ook hoor. He was niet eh. Het was 

verzegeld al dat huis. Onze buren hadden dingen afgegeven bij ons, geen grote 
dingen hoor, wat linnengoed en een naaimachine, mijn moeder had toen een 
trapnaaimachine die heeft ze toen aan Branca gegeven en het linnengoed van hun 
ook. Maar er is verder niemand gekomen ze heeft nog meer spelen dan het 
voornamelijk linnengoed was, daar is niemand gekomen om het op te halen. Nog 
geïnformeerd er is niemand overgebleven van de buren die dan. En dat weet ik 
nog goed ze heeft later een gift gegeven voor een goed doel in Israël omdat ze 
zich bezwaard voelde dat zij er beter van geworden was. 

 
00:45:00 
[image:01:43:16.16] 
IV Het linnengoed 
NHK Het linnengoed. Ik vond dat ook wel, dan kan je het beter zo doen dan steun je in 

ieder geval mensen die teruggekomen zijn en niks meer hebben, dat heeft ze 
gedaan. Maar verder werd er behoorlijk leeggehaald hoor, die huizen dat was eh 
ja. 

IV Ik zit te denken of ik nog iets ben vergeten te vragen. Branca is in Zweden terecht 
gekomen he? 

NHK Ja 
IV Heeft u nog contact gehad met haar?  
NHK Nee. Die ging naar Scandinavië. Ja, wel in die zin dat ze bericht gegeven heeft dat 

ze naar Israel ging, dat is jaren daarna, is zij van daar vandaan naar Israël gegaan. 
Ik denk dat ze niet meer de moed had om nog weer te komen, maar op de een of 
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andere manier heeft ook al door haar spullen terug te halen, is ze er wel 
achtergekomen wat ons adres was,  

 
00:46:02 
[image:01:44:16.06] 
NHK en heeft ze zo wel laten weten dat ze dus naar Israel ging, maar toen was ze 

natuurlijk al een stuk ouder en. Ze heeft ook geen adres laten horen enzo maar 
daar hadden mijn ouders ook alle begrip voor, dat ze haar hele achtergrond, mijn 
ouders en ons dan ook, herinnerde haar alleen maar aan haar familie, dat dat 
allemaal niet meer kon. 

IV Branca en achternaam? 
NHK Branca Wijnschenk.  
IV Branca Wijnschenk. 
NHK Ja zo waren er een hele boel Wijnschenk, dat was een hele bekende naam daar 

ook. Zo heette zij. Ik vind het nog typisch dat ik de namen van de jongens niet 
meer weet. Ik heb er lang over nagedacht maar. Maar voor mijn gevoel hebben 
die ook het meeste meegemaakt omdat die vrij hadden kunnen zijn,  

 
00:47:05 
[image:01:45:16.12] 
NHK en doordat ze vrijwillig zich gingen melden omdat dan die ouders vrij kwamen 

wat ik geweldig vond. Ja dat mijn vader ook zegt, dat was van te voren al zeker 
dat iedereen weggehaald werd, maar zij konden niet anders dan solidair zijn, daar 
heb ik altijd het meeste mee te doen gehad eigenlijk, 

IV Heeft u in de oorlog ooit iets horen noemen, van waar de mensen naar toe gingen? 
U had een gevoel toen u op de schommel zat met Loetje, maar was er ooit iemand 
in uw omgeving die een naam noemde? 

NHK Van concentratiekampen, ik kan het me niet herinneren, concentratiekampen is 
denk ik pas van na de oorlog, ik bedoel nu weet je dat allemaal zo zeker maar ik 
denk dat dat dan invoegen zou zijn,  

 
00:48:02 
[image:01:46:11.13] 
NHK Ik kan me niet herinneren dat ik ooit daar iets van, het was voor een ja ze gingen 

wel weg en het waren naar kampen toe, nee, wat daar allemaal gebeurde, dat kon 
je, ja je voelde aan dat ze daar niet vriendelijk ontvangen zouden worden, maar 
echt wat er gebeurde dat hebben we na die tijd eh.  

IV In ieder geval voelde Loetje en u dat? 
NHK Dat het in elk geval heel erg zou zijn dat we waren daar heel bang zal ik het zo 

zeggen. Wij geloofden niet het makkelijk was en “dan komen ze wel terug”. 
IV Helaas met recht. 
NHK Ja dat is eh nogmaals ik ben een dagje ouder en ik ben blij dat ik het heb kunnen 

vertellen, wat ik wel fijn vind is dat je het,  
 
00:49:00 
[image:01:47:07.02] 
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NHK Ik ben dan ongelovig opgevoed dergelijke, en op een gegeven moment ben ik wel 
gelovig geworden en toen dacht ik : “Ja en toen dacht ik nou moet je vergeven” en 
dat vond ik vreselijk moeilijk. Ik denk: “Ik kan iedereen vergeven, maar die 
rotmoffen nog een keer dan niet.” En dat is heel lang, heel moeilijk geweest, want 
ik had het ook niet verwerkt, dus je kon het niet kwijt. En toen dacht ik ja wat 
moet ik er mee. En toen zijn wij en ik wilde ook nooit op vakantie naar Duitsland. 
Dus jaren na de oorlog, ik had mijn dochter al, ik denk dat het 65 is geweest of 64 
nou goed, toen gingen we voor het eerst naar Duitsland met vakantie. Want ik 
wilde perse daar niet zijn en daar hadden we een stukje tuin van mensen aan een 
beekje, daar mochten we de tent neer zetten. En toen werd mijn dochtertje ziek en 
dat waren Duitse mensen natuurlijk, en die Duitse vrouw was enorm ontzettend 
lief voor me, met vragen: “Hoe is het met haar en iedere keer,  

 
00:50:00 
[image:01:48:04.20] 
NHK en van je mag bij ons binnenkomen hoor als dat beter is, nou dat was niet nodig. 

Maar de zorgzaamheid en liefde van die vrouw, dat had voor mij dat gaf een 
opening. En toen later dat ik nog eens iemand sprak die ook als kind daar geweest 
die absoluut niet geweten had wat er allemaal gebeurde, dat het goed mensen 
waren. Die was opgevend met het idee: “De Joden dat zijn slechteriken en dit en 
dat”. En daar kreeg ik een heel gesprek mee en zij vroeg ook van alles, dat was 
een oudere dame waar we toen te eten gevraagd waren. En toen hoorde hoe zij dit 
als kind dan dit allemaal meegekregen had. En toen vertelde ik haar, dat ik 
gewoon buren en samen opgegroeid en het waren mensen die hard werkten; haar 
ogen vielen, ‘dat heb ik nooit geweten’ zij had dat niet geweten, zij had ook alleen 
maar als kind ook maar ingeprent krijgt en als volwassenen had ze nog steeds dat 
idee,  

 
00:51:01 
[image:01:49:03.00] 
IV Als volwassene had ze dat idee? 
NHK dat het slechte mensen waren, zo was zij opgevoed. De Joodse mensen dus.  
IV Wanneer was dat?  
NHK Nou dat zeg ik dat was in de tijd dat wij, de zestiger jaren laat ik maar zeggen, dus 

een volwassene ook was, dat was iemand van mijn leeftijd die dat dus 
meegekregen had. Terwijl ik zo lang met mij haat had rondgelopen naar de 
Duitsers terwijl en ik ging begrijpen: “Niet iedere Duitser is slecht”. En dat ik 
haar moest vertellen, Nederlanders zijn ook niet allemaal perfect daar zijn ook 
loeders bij en er zal ook ongetwijfeld wel eens een Jood – nou dat kreeg ik 
eigenlijk niet over mijn lippen- bij zijn die niet zo goed was, maar het is niet een 
volk dat slecht is. Inmiddels dringt dat natuurlijk wel verder door. Maar dat je 
zulke dingen dan tegenkomt en stomverbaasd, maar dat heeft mij wel geholpen 
om met mijn, wat ik meegekregen heb in mijn jeugd  om daar ook eens te zeggen 
hoor niet alle Duitsers zijn slecht. 
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[image:01:50:01.12] 
NHK Nou ja zoals ze geïndoctrineerd zijn.  
IV Maar die vrouw die dacht in de zestiger jaren nog 
NHK Ja, die had er nog moeite mee, tenminste die had nog nooit van iemand gehoord – 

nou dat vind ik dan wel typisch – dat het onterecht was, die had nog steeds iets 
van ja, dat is gebeurd in de oorlog, maar ja, als die mensen zo slecht zijn, dan 
moet je ze opruimen zoiets. Dat was voor mij een enorme schok dat zolang noch 
na. Maar ja, je ziet het nu met het antisemitisme weer opkomen, wat ik 
verschrikkelijk vindt, kom je toch weer zo'n hetze, nou niet zo direct in 
Nederland, maar ook in Nederland... 

IV Het was een vakantie ontmoeting? 
NHK Ja, en die vakanties hebben mij achteraf goed gedaan. Dat je toch kon praten.  
 
00:53:01 
[image:01:50:58.03] 
IV U heeft het mooi verteld.  
NHK Ja vindt u? 
IV Dank u (schudden elkaar de hand) 
NHK Ik ben blij dat het een beetje gelukt is, want ik heb er slapenloze nachten van hoor 

dat mag u best weten gehad.  
IV Heel goed gegaan. Ik ga even vragen of we iets vergeten zijn.  
NHK Ja.  
 
00:53:19 
[image:01:51:16.07] 
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