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Algemene gegevens interview 
 
 
 
 

 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0033 
 

Geïnterviewde Alexander Voorzaat (AV), 20 februari 1916 
Interviewer  Martijn van Haalen (IV)  Interakt, Televisie en Multimedia.  

Plaats Den Haag 
Tijd 00:00:00 - 01:08:01 

00:00:00 - 01:06:18.10 
Trefwoorden Utrecht, student, Unitas, studentenvereniging, accountant, 

joodse vriendin, arrestatie, verzet, distributiekantoor, bonnen, 
Tivoli, Mariaplaats, landwacht, Sicherheitsdienst, Euterpestraat, 
verhoor, Bergen Belsen, Brussel, bevrijding, concentratiekamp 
 
Unitas fraternity, accountant, Jewish girlfriend, arrest, 
resistance, distribution office, Brussels, liberation, 
concentration camp 

Samenvatting De geïnterviewde was zoon van een accountant uit Utrecht. 
Tijdens de bezetting was hij fiscus bij Utrechtse 
studentenvereniging Unitas. Hij kwam te werken voor het 
Centraal Distributiekantoor en kon hierdoor, vele mensen 
gedurende de oorlog van bonnen, stamkaarten en 
persoonsbewijzen voorzien. Hij vertelt uitvoerig hoe dit in zijn 
werk ging. Hij had tevens een joodse vriendin waarmee hij 
samen opgepakt werd.   
 
The interviewee was the son of an accountant in Utrecht. 
During the occupation he was treasurer of the Utrecht student 
fraternity Unitas. He was employed by the Central Distribution 
Office and was therefore able to provide many people with 
distribution coupons, ration cards and identity cards. He gives a 
detailed report of how this was worked out. He also had a 
Jewish girlfriend, together with whom he was once arrested. 

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 01:0:05.01] 
 
00:00:41  
[image: 01:00:31.13]  
IV Zou u allereerst kunnen zeggen, hoe u volledige naam is. En waar en wanneer u 

ben geboren.  
AV Alexander Voorzaat 20 februari 1916 
IV 1916, ja dus hoe oud bent u nu 
AV Negenentachtig 
IV  Dat is een hele leeftijd. 
AV Noh  
IV U bent in 1916 geboren dat was in de eerste wereldoorlog. 
AV eh Ja ja. Die is in veertien begonnen geloof ik, tot 1918 he. 
IV Nederland bleef daar neutraal he. 
AV Ja Nederland neutraal. 
 
00:01:33 
[image: 01:01:19.24] 
IV Werd u in een eh in een uh, in wat voor gezin werd u geboren? 
AV Nou mijn vader was een self-made men. Mijn grootvader was een schoenmaker 

een ambachtsman. En mijn vader eh Ja die ging op veertienjarige leeftijd werken. 
Eerst bij de gasfabriek en later bij de spoorwegen he administratief. Hij heeft met 
zelfstudie MO boekhouden gedaan, en toen met een jeugdvrind een Jood, een 
zekere van Stavere een accountants kantoor begonnen. En toen ik geboren werd 
was dat accountants kantoor er al ja.  

IV Was het een rijk gezin? 
AV Nou de accountants praktijk leverde behoorlijk op. En euh mijn vader en zijn 

compagnon ook trouwens, die gaven 's avonds boekhoudlessen. En eh hij nou ja 
de halve stad Utrecht heeft ze voor zover ze boekhoudles hebben gehad het bij 
mijn vader gehad. En dat ging zo euh nou ja om half vijf of zoiets kwart voor vijf 
ging die van kantoor en dan werd er om kwart over vijf gegeten, ‘s avonds en dan 
zes uur kwam de eerste leerling. En dat ging zo door tot tien uur misschien. En 
dag in dag uit maar zaterdags en zondagsniet.  

 
00:03:48 
[image: 01:03:30.17] 
IV Had u veel broers en zusters?  
AV Ja, mijn oudste broer was tien jaar ouder dan ik. En is helaas op 22-jarige leeftijd 

overleden aan TBC. Dat is. (meneer raakt geëmotioneerd).  
IV Verdrietig.. 
AV Ja, ik denk er nog steeds aan. (huilend) 
IV Ja, ik kan er over meepraten.  
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AV Ik was de jongste we scheelden tien jaar, en eh ik zat altijd achterop bij hem bij 
fietsen enzo.  

IV Waren er nog meer kinderen in huis? 
AV Ja mijn broer Piet, en mijn zuster en eh voordat ik geboren ben is er nog een 

kindje geweest, jong overleden. Die was maar een jaar of twee drie. En eh ja dat 
was het.  

 
00:05:07 
[image: 01:04:45.12] 
IV U groeit op in de twintiger jaren op de lagere school, was het een religieus gezin? 
AV Nee, mijn moeder was Katholiek mijn vader van huis uit protestants, mijn moeder 

(meneer veegt zijn neus af aan een zakdoek) nee daar eh, deed er niks aan 
eigenlijk. Maar op een gegeven moment is ze toch weer naar de kerk gegaan. 
Misschien dat toen mijn oudste broer was overleden, dat, dat maar dat is 
speculatie voor mij. Ja.  

IV Dus het was geen religies gezin. Ging u daarom naar een openbare school of 
AV Een openbare school op de brug. En merkwaardigerwijs heb ik daar negen jaar op 

gezeten. Ja ik ben wat dat betreft een krankzinnig geval. Want het is natuurlijk 
niet normaal dat je negen jaar op de lagere school zit.  

 
00:06:05 
[image: 01:05:41.20] 
IV Eigenlijk is het zes jaar.  
AV Eh 
IV Eigenlijk is het zes jaar.  
AV Ja zes jaar. 
IV Officieel.  
AV Ja ja, nee, nee, het was zes jaar. En toen ben ik eerst naar een HBSA gegaan. En 

naar twee jaar, overgegaan op een andere school ex hbs om hbs b te doen. En dat 
heb ik in vijf jaar gedaan. (Lacht) 

IV Ja 
AV En toen ik twintig, toen ik mijn eindexamen had was ik twintig jaar. En toen ging 

ik economie studeren in Amsterdam.  
IV Had u, had het gezin vrienden in alle kringen?  
 
00:06:45 
[image: 01:06:20.11] 
AV Mja, nou echt vrienden, kennissen. Compagnon van mijn vader uiteraard en eh. 

Mja goed mijn vader was een hard werkend iemand enzo dus. Hij had ook weinig 
vrije tijd.  

IV Was het gezin als u zich kunt herinneren zich politiek bewust? of bezig met 
AV Mijn vader was, de liberale partij destijds de tegenwoordige VVD. De voorloper 

van eh de Liberale partij of zoiets.  
IV Merkte u in die dertiger jaren, in uw eigen omgeving iets van naderend onheil? 
 
00:07:53 
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[image:  01:07:25.02]  
AV Nee. Ik heb natuurlijk meegemaakt, bewust de opkomst van Hitler enzo. Maar 

Nederland was dus, behoude [behield] toen de neutraliteit. En ja je verwachte niet 
dat het, dat ze zouden binnenvallen. Ja Nederland was toen wel gemobiliseerd. Op 
de sociëteit waren verschillende studenten die daar in militair uniform zaten.  

IV Maar niemand verwachte eigenlijk dat er  
AV Nou of niemand, het kwam, het kwam volkomen als verassing dat ze 

binnenvielen.  
IV Werd er bij u thuis over gesproken? Over ik bedoel voor de oorlog.  
 
00:08:54 
[image: 01:08:23.15] 
AV Nou, nee niet, niet zo veel geloof ik.  
IV Plotseling is die er dan he de oorlog/ 
AV Ja ja. 
IV Weet u nog waar u was, heeft u er iets van gezien?  
AV Eh ja zeker. Was de inval op een zaterdag? dat weet ik nooit. Maar 

vrijdagsavonds hadden we kroegavond.  
IV Op de sociëteit 
 
00:09:28 
[image: 01:08:56.10] 
AV Ja, En ik zat in het sociëteitsbestuur, en toevallig (lacht). Er mochten geen fietsen 

gestald worden voor de sociëteit. En dat werd overtreden en dan kregen ze een 
boete van een rijksdaalder geloof ik. En ik had net als fiscus, het kroegbestuur een 
fiets aan de ketting gelegd. En eh de volgende morgen werd ik om zes uur 
wakker. En ik merkte iets, iets vreemds. En toen keek ik naar buiten en toen zag 
ik vliegtuigen en op een gegeven moment zag ik vuur achteruit zo'n vliegtuig 
komen. En toen begreep ik dat het zo'n soort luchtgevecht was en dat het mis was.  

 
00:10:30 
[image:  01:9:56.24] 
IV Boven, boven Utrecht? 
AV Boven Utrecht. We woonden op de Wittevrouwensingel, dat is aan de rand van 

het centrum.  
IV Ogenblikje ik moet even iets met de microfoon. Even een microfoontje goeddoen 

want deze.. 
 
00:10:51 
[image: 01:10:15.19] 
IV Om zes uur 's ochtends een luchtgevecht boven de stad. 
AV Ja  
IV En u denkt? 
AV Nou het is oorlog. Het is zover, dat de Duitsers binnengevallen zijn. En mijn 

eerste daad was naar de sociëteit gaan en die fiets die ik aan de ketting had 
gelegd. Vrij geven, omdat ik vond dat in oorlogsomstandigheden een natuurlijk 
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iemand je niet zijn vervoermiddel moet afpakken. Die jongen die had misschien 
naar huis willen fietsen of zoiets.  

IV Dat zouden de Duitsers later wel doen.  
AV Ja eh (lachend) en eh merkwaardigerwijs is, heeft de man of de jongen ontpopt als 

fout. Als NSB er.  
 
00:11:48 
[image:  01:11:10.17] 
IV  Die had u beter aan de ketting kunnen houden.  
AV Ja als ik dat van te voren had geweten dan had ik die fiets niet vrijgegeven. Maar 

goed. (lachend).  
IV Zo gaan de dingen.  
AV Ja zo gaan de dingen.  
IV Zag u nog meer van de oorlog in die dagen? 
AV Toen ik op straat kwam, wat me opviel. Toen zag ik een agent lopen, er was 

vlakbij onze woning een politiebureau. En eh die agent had een helm op. In plaats 
van de platte pet he.  

IV En dat was het enige wat u ervan zag? 
AV Ja, dat was de eerste waarneming he. Toen ik op straat liep.  
IV Verder nog gevechten gezien? 
AV Nee, nee, nee. Gevechten heb ik verder niet gezien.  
IV Dus u volgde de oorlog via de radio.  
AV Via de radio. Op de sociëteit kwamen we wel met mensen bij elkaar. En toen was 

er een initiatief van professor de Lange om mensen die niks te doen hadden. 
Bijvoorbeeld studenten die  militaire waren, die hadden natuurlijk hun 
bezigheden. Om die te activeren en toen is het initiatief gekomen om van de 
sociëteit een noodhospitaal te maken.  

 
00:13:33 
[image:  01:12:51.05] 
AV  Nou toen, ik heb toen nog een bakfiets geleend. En ben de straten doorgereden 

om matrassen en bedden en spullen op te halen. En te incasseren. En op een 
gegeven moment hadden we dus op de sociëteit geloof ik achttien  bedden 
beschikbaar. Of bedden op de grond enzo. En medische studenten medicijnen die 
namen ook hun maatregelen. Nou ja de capitulatie is naar een paar dagen 
gekomen. En toen hebben wij ondertussen was Rotterdam gebombardeerd. En 
toen hebben we een nacht een aantal Rotterdammers bij ons op die sociëteit 
geslapen.  

IV Dus je hebt niet voor niets rondgereden met die bakfiets? 
 
00:14:44 
[image: 01:13:59.19’] 
AV Nee, het heeft nog een nacht gefunctioneerd. Trouwens toen ik op die bakfiets zat, 

had ik op een gegeven ogenblik last van vuiligheid in mijn ogen enzo. En later 
begreep ik dat, dat van dat bombardement van Rotterdam afkomstig was.  

IV Terwijl Rotterdam toch wel zo'n kilometer of tachtig  

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

AV Misschien zestig kilometer 
IV Zestig. Kilometer weg is.  
AV Ja 
IV Ehm na de capitulatie veranderde er veel in uw omgeving ? 
AV Ach merkwaardigerwijs ging het leven gewoon door. Er gebeurde niet veel. Ja op 

een gegeven moment marcheerden die Duitsers binnen. Ook de stad Utrecht 
natuurlijk. Ik herinner me (lacht) het zijn de kleine voorvallen. Je had een 
restaurant van Angere, dat was een populaire eetgelegenheid waar ook veel 
studenten aten enzovoorts. En toen, dat was in de viestraat in het centrum. En toen 
op een gegeven moment marcheert er een Colonne muziek, Duitsers met muziek 
die Viesstraat door en die exploitant van Angere. Die liep naar de deur en smeet 
hem met een klap dicht hè. (lachend) Uit ergernis.  

 
00:16:40 
[image: 01:15:50.01] 
IV Die eerste tijd veranderde er dus niet zoveel 
AV Nee 
IV Had u in uw vriendenkring, of de vriendenkring van uw ouders Joden? 
AV Ja, nou ja goed de compagnon van mijn vader was dus Jood. En ja zijn familie en 

kennissen van hem die kenden wij ook hè. Daar hadden wij omgang mee. Als het 
nieuw jaar was dan kwamen ze, dan bakte mijn moeder oliebollen en dan kwamen 
ze Nieuwjaar wensen. Mijn vader was geloof ik de oudste en de regel was dat de 
compagnon naar ons toekwam en ons Nieuwjaar wensen. En zeker de Raai die 
kwam dan. En familie Frank dat was een man en vrouw en geen kinderen. Ja zo 
ging dat. En verder het kantoor had natuurlijk ook veel joodse cliënten. Op een 
gegeven moment herinner ik mij, dat mijn vader moest toen. Er gebeurde 
aanvankelijk natuurlijk niks. Tegen de joden, die maatregelen die zijn heel 
sluipend, opgebouwd hè. En eh dat mijn vader op een gegeven moment uit 
Amsterdam kwam van een Joodse cliënt af. En die had hem heel veel, een pluk 
diamanten meegegeven. Om te bewaren. En mijn vader liet dat zien in de 
huiskamer, die stapel diamanten.  

 
00:18:42 
[image: 01:17:47.01] 
AV Die cliënt die zat natuurlijk op een of andere manier in de diamantenvak, maar. 

Op een gegeven moment  
IV Uw vader liet dat thuis zien? 
AV  Ja ja en die heeft dat natuurlijk verder niet thuis bewaard. Dat zal hij wel in een 

kluis bewaard hebben. Verder weet ik niet hoe het gegaan is of de eigenaren 
teruggekomen is. Maar goed die diamanten zijn natuurlijk op een, hoe dan ook 
gerestitueerd. Teruggeven. Ik had op een gegeven moment op een kamer, 
aanvankelijk een schrijftafel. Maar op een gegeven moment werd dat bureau, dat 
was nou ja Joden die opgepakt moesten worden of weggevoerd moesten worden. 
Die reikten zoveel mogelijk spullen en dat bureau werd dan op mijn kamer gezet 
hè.  
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00:19:53 
[image:  01:18:56.13] 
AV En dat is ter zijner tijd na de oorlog weer teruggegaan.  
IV Weet u nog van wie dat bureau was?  
AV Ja van meneer Frank. Dat was een zwager van Van Staveren, de compagnon van 

mijn vader.  
IV Had u Joodse vrienden? vriendinnen? 
AV Tijdens de oorlog is er een vriendschap ontstaan met m’n Joods meisje.  
IV Zijn we er al aan toe of?  
AV Nee, dat is een paar jaar midden in de oorlog dat, dat ontstaan is. 
 
00:20:41 
[image:  01:19:42.22] 
IV Hoe gaat het verder na het begin van de oorlog met u en de uwe? 
AV Nou ja goed, op een gegeven moment zit ik, ik zat fiscus sociëteitsbestuur. Toen 

ben ik in de Senaat gekomen als fiscus. Het studentenleven ging gewoon door, er 
werd ook feesten gehouden enzo. Dat kon allemaal. Maar op een gegeven 
moment werden de Utrechtse studentenverenigingen opgeheven. En mij viel de 
eer te beurt om die opgave van mijn vereniging Unitas te incasseren. Ik woonde 
dus op een vijf minuten lopen van de sociëteit af, en op een gegeven moment 
belde een Duitser aan de deur bij ons. En die vroeg naar mij. En mijn zuster deed 
open en intuïtief zei die dat ik niet thuis was, dat ik in Amsterdam was of zoiets. 
Dat was niet waar.  

 
00:22:04 
[image:  01:21:01.04]  
AV Maar ja, naar verloop van tijd kwamen studenten bij mij langs. En die zeiden, we 

kunnen de sociëteit niet in. D'r zijn Duitsers in de sociëteit. Nou ja toen ben ik 
direct naar de sociëteit gegaan en ik had een sleutel als senator en ik kwam 
binnen, ik liep meteen naar de Senaatkamer en annex aan de senaatkamer hadden 
we pas een ruimte laten bouwen voor de administratie. En ik ga daar naar binnen 
en er zit een Duitser achter mijn schrijftafel, met mijn boekhouding zat ie te 
neuzen. En ik maakte mij bekend ik zeg. Ow zegt ie dat ik niet thuis was ofzo. 
Nou ja dat weet ik allemaal niet meer precies.  

 
00:23:14 
[image: 01:22:09.03] 
AV Maar goed. en eh toen vroeg die me nog even om een balans te maken. Nou ja dat 

deed ik. Ik had een beetje achterstand met mijn boekhouding, want ik had pas 
mijn kandidaatsexamen gedaan dus voor die tijd. Maar goed dat lukte die balans 
te maken. Nou eh toen werd ik meegenomen naar de Maliebaan daar zat de SD 
was een groot huis waar ze zaten. En toen ik in de hal kwam, stonden daar al 
collega's. Iemand van het studenten Corps, van Veritas, het katholieke en SSR en 
ik dacht ook van de UVSV de vrouwelijke studenten. En later is me gebleken dat 
die de dans zijn ontsprongen. Dus die zijn niet opgeheven geweest, maar goed. 
Nou ja er werd een pamflet voorgelezen enzo en bedreigingen geuit.  
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00:24:25 
[image:  01:23:17.19] 
AV En de mededeling dat de vereniging was opgeheven. En eh.  
IV Wat was de reden ervan? 
AV Ja. Het was natuurlijk een broeinest van anti-Duits. Als er ergens revoluties in de 

wereld plaatsvinden dan lopen de studenten voorop.  
IV Welk jaar zijn we dan? 
AV Eenenveertig, toen heb ik mijn kandidaat gedaan. Dat was in eenenveertig. Zoiets 

van september eenenveertig.  
IV Hoe was het op dat moment met de Joodse studenten?  
 
00:25:20 
[image: 01:24:10.14] 
AV Die waren er nog ja. Ja, ja niet dat die. Nee. Ik kan me niet herinneren dat. Was 

geloof ik wel, nee dat was later later. Een Joodse Amsterdamse student die in 
Utrecht woonde daar had ik contact mee, ik liep toen weleens waar geen college, 
maar die jongen die woonde bij mij in de buurt. En dan had hij een uitreksel 
geleend, een studieboek en euh op een gegeven moment is die. Maar dat was 
later.  

IV Is het, hoe gaat het met die Joodse studenten verder? Had u daar kijk op, u had 
opeens een hoop tijd over want de vereniging was opgeheven.  

AV  Ja maar ging clandestien wel door, dezelfde avond dat we opgeheven zijn. Zijn 
een paar studenten de sociëteit binnen gegaan en hebben verschillende dingen in 
veiligheid gebracht. De senaatstoelen, de linten, het vaandel, schilderijen die we 
hadden, dat waren twee schilderijen van Vroman, Leo Vroman ik weet niet of die 
naam u iets zegt. Een bekende, bekende bioloog, dichter. Die was bij ons lid.  

 
00:27:21 
[image:  01:26:06.24] 
AV En die schilderijen ook nog een schilderij die een zekere Meester Klaasen had 

gemaakt. Die hingen bij mij op de kamer.  
IV Dus de schilderijen en het vaandel waren in veiligheid? 
AV Ja, en die schilderijen hebben we op de Wittevrouwensingel op mijn kamer 

gehangen.  
IV  Hoe ging het verder met de Joodse studenten?  
AV Ja toen was ik, ik heb naar mijn kandidaat nog een jaar college gelopen in 

Amsterdam. En toen om persoonlijke reden heb ik mijn studie toen gestaakt en 
stond ik buiten de studentenwereld.  Dat clandestiene Unitas is nog wel een tijdje 
doorgegaan en daar kwam ik dan wel. Ja we hadden een  gebouw de vereniging 
op de Mariaplaats daar kwamen we vrijdagsavonds `bij elkaar dat was dus 
clandestien.  

IV Kwamen er`ook nog Joodse studenten heen? 
 
00:28:33 
[image: 01:27:15.13] 
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AV Ja daar zullen ook joodse studenten geweest zijn, in die tijd. Want het was direct 
aansluitend aan onze opheffing, dus toen ik in Amsterdam studeerde eh college 
liep. Was er wel een beetje gerommel onder Universiteit, maar Cleveringa zijn 
beroemde reden houden, dat was nog later, later hè. Toen joodse hoogleraren 
ontslag kregen.  

IV Zag u nog iets om u heen van anti Joodse maatregelen? 
AV Nee, dat begon heel sluipend. Op een gegeven moment moesten de Joden met een 

ster lopen. Een gele ster. En er waren maatregelen dat ze niet in parken mochten 
lopen enzo, met dergelijke futiliteiten of je het zo mag noemen, begon het hè.  

IV Ja 
 
00:29:39 
[image:  00:28:19.10]  
AV Dat ze echt uit een huizen hebben gehaald dat, dat was later.  
IV Wat zag u, het begon met kleine dingen zegt u. Later kwamen de grote dingen, 

zag u van die grote dingen iets? 
AV  Nou eh Joden moesten naar Westerbork, ze werden in. Bijvoorbeeld 

Amsterdamse Joden werden in de Hollandse schouwburg heet het geconcentreerd. 
En eh naar Westerbork gebracht. En daar bleven ze dan een tijd en op een 
gegeven moment gingen ze naar, op transport. Dat zag je niet gebeuren natuurlijk. 
Je zag wel dat die joden, naar Westerbork gingen dat wist je. Maar wat er verder 
meegebeurde dat wist je niet hè. 

 
00:30:50 
[image: 01:29:26.23] 
IV Werd er wel over gesproken onderling?  
AV Njaa, ja goed het gaf natuurlijk ergernis.  
IV Ergernis? 
AV Ja, en ja sommige joden die doken dus onder en toen begon de Jodenhulp 

natuurlijk. Mensen die zich inzette voor Jodenhulp.  
IV Heeft u daar aan meegedaan?  
AV Ja, (lacht) toen ik mijn studie had stilgelegd, kreeg ik een baan in het 

distributiewezen. en de distributiedienst waren plaatselijk, gemeentelijke diensten. 
Maar dat werd geredigeerd vanuit Den Haag Het centraal distributie kantoor. En 
ik eh, kreeg een baantje bij het centraal distributiekantoor.  

IV Waar was een distributiekantoor voor?  
 
00:31:58 
[image: 01:30:32.17] 
AV Alles, om  eh er kwam schaarste natuurlijk aan levensmiddelen, aan kleding 

enzovoort. Maar vooral de levensmiddelen natuurlijk. Eh die kwamen op de bon. 
Als je een brood wilde kopen, moest je uiteraard geld hebben om dat brood te 
betalen, maar een bon om het te mogen kopen. Dus, je had een stamkaart, eh  laat 
ik beginnen met wat anders. Meteen werden er persoonsbewijzen ingevoerd. Een 
legitimatiebewijs. Met je foto en een vingerafdruk erop. Voor de distributie had je 
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zogenaamde distributiestamkaart, dat was ook een legitimatie en er zat een 
inlegvel in met een aantal bonnetjes, met nummertjes.  

 
00:33:16 
[image: 01:31:47.19]  
AV Nou, dan eens in de maand had je een uitreiking. Dan moest je met je stamkaart 

naar de distributiedienst. Dan werd uit het inlegvel een bonnetje genomen en 
kreeg je een bonkaart. Daar zaten een heleboel bonnen op.  

IV Voor brood, boter 
AV Voor boter, op een gegeven moment kon je in de krant lezen dat een numero 

zoveel een pond suiker kon kopen of zoiets. En brood enzo.  
IV  Uw ging op dat kantoor werken? 
AV  Ja, nou ik werd ingeschakeld. Die distributiediensten waren dus gemeentelijk. 

En het centraal distributiekantoor had een inspectie apparaat voor die 
distributiediensten te controleren. En ik werd assistent inspecteur, vergelijkbaar 
in rang met een assistent accountant.  

IV Om te voorkomen dat er gefraudeerd zou worden.  
 
00:34:33 
[image: 01:33:00.24] 
AV Ja `en werd gedetacheerd, bij de distributiedienst in Utrecht. Daar zaten ook nog 

twee, adjunct-inspecteurs. En inspecteur, je had Haarlem en Utrecht onder zich en 
kwam twee keer per week naar ons toe. We zaten dus met z’n vieren. En ik was 
de laagste in rang. En ja, het was een heel administratief apparaat. En de bonnen 
waren als het ware waardepapieren. En die werden als zodanig behandeld, en ja 
als het om geldzaken gaat dan zijn ook accountants ingeschakeld. Om de boel te 
controleren. En wij hadden dat inspectieapparaat Als er bijvoorbeeld een bonkaart 
zoek was geraakt, bij de uitreiking of zoiets. Dan moest ik een rapportje maken 
daarover, en dat soort dingen, dat stuurde je dan in. En er gebeurde overigens niks 
mee.  

 
00:35:56 
[image: 00:34:21.03] 
IV U begon dit te vertellen herinner ik me, omdat ik vroeg naar uw hulp aan Joden en 

onderduikers. Wat heeft dat distributiekantoor ermee te maken en uw baan?    
AV  Nou, eh joden kregen een J op een stamkaart gestempeld ook. Ze liepen met een 

ster. En als ze onderdoken, dan konden ze op hun stamkaart geen 
distributiebescheiden meer krijgen. En hadden ze niet te eten, tenzij ze zwart 
kochten, bonnen. En eh op een gegeven moment kwam een student bij mij, die ik 
kende van Unitas, Daan Vreugdenhill. En die, had als student zelf moeilijkheden 
en of ik op zijn stamkaart bonnen kon krijgen. Nou ik zeg, ik zal proberen en ik 
nam contact op met een of andere ambtenaar ik ben de distributiedienst zus en zo. 
Kijk dat werk kon ik doen. 95% van de Nederlanders was goed, een paar procent 
fout. Je zat daar op een kamer met andere ambtenaren. Eigenlijk een soort 
sociëteit he, waar over de oorlog gepraat werd, en iemand het was een communist 
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notabene, die luisterde naar de Engelse radio, voorzag je de vorderingen in de 
oorlog enzo. Zo'n stemming dat was.  

 
00:38:15 
[image: 01:36:34.18] 
IV Kon u voor die bonnen zorgen?  
AV Ja, nou toen ik stak ik mijn voelhorens uit en toen zeiden ze, dan moet je naar 

Loket 27 was het geloof ik gaan. Dat is een loket die bijzondere gevallen 
behandelt, bijvoorbeeld evacués, die in de stad zitten en nog geen bescheiden 
hebben enzo en dergelijke gevallen. En daar zitten twee goede ambtenaren, en eh 
die werd door mijn zegsman werden die lui geïnformeerd dan als het voor zou 
komen dan, dan is dat goed hè. 

 
00:39:02 
[image: 01:37:19.18] 
AV Ik ging voor Daan Vreugdenhill, die verzorgde ik  elke maand z’n bonkaart, en 

Daan Vreugdehill zat in de illegaliteit en had meerdere bonkaarten en op een 
gegeven moment waren er tien bonkaarten die ik had.  

IV En het loket vond het allemaal goed? 
AV Ja, iedere maand was er een uitreiking van een grote bonkaart, en die haalde ik 

dan aan dat loket dat loket 27. Je moest dus een bonnetje inleveren van je inlegvel 
enzo, dat was de kwitantie als het ware.  

 
00:40:00 
[image: 01:38:15.12] 
AV Nou ja Daan Vreugdehill had ook een stel stamkaarten van Joden, dus dat was 

mijn eerste Jodenhulp indirect.  
IV Ondergedoken?  

AV      De joden waren ondergedoken als ze in Westerbork zaten kregen ze daar 
te eten natuurlijk hè.  

IV Want het is al 19? 
AV Als ik dat nou uitreken eh een en, even kijken. '41 mijn kandidaat, '42, '43, ik 

geloof dat ik 15 december 43 dat baantje bij de distributie kreeg. Dus toen was de 
oorlog al wel een paar jaar aan de gang hè.  

 
00:41:00 
[image:  01:39:12.16] 
AV En toen was ook de Jodenvervolging. En draaide Westerbork op volle toeren al 

hè. En de nodige joden ondergedoken.  
IV  Kon u voor die, kon u voor... 
AV Toen ik, achteraf bleek mij. Toen ik met het baantje begon, gebeurde er al het 

nodige op illegaal gebied op die distributiedienst.  
IV Waar u niks van wist? 
AV Nee, nou ja die eerste dag wist ik niks natuurlijk toen ik begon te werken. En op 

een gegeven, ja en dat werd niet, nou ja, dat werd niet nodeloos zonder reden 
gezegd.  
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IV Klopte de boekhouding dan nog wel? Want ergens als er bonnen, maar worden 
opgehaald en worden uitgegeven dan komt toch ergens van een lijstje.. 

 
00:42:01 
[image: 01:40:11.03] 
AV Van het inlegvel van de stamkaart, moest je steeds een bonnetje inleveren. En dan 

kreeg je een grote bonkaart. Dus als het geld was dan moest je een dubbeltje 
geven en dan kreeg je iets. En nou ja die, dat aantal bonkaarten, stamkaarten wat 
ik onder mij had dat groeide en. 

IV Tot hoeveel? 
AV Tot een stuk of veertig. Dat waren er een stuk of twaalf van joden en de rest van 

gewone onderduikers die je toen ook al had hè. 
 
00:43:01 
[image:  01:41:09.01] 
AV Die arbeidsinzet wilden ontlopen of studenten die niet hadden getekend 

enzovoorts die waren er toen. En toen begon het de tweede distributiestamkaart 
werd ingevoerd. Omdat er natuurlijk gefraudeerd werd.  

IV Was de eerste daardoor niet meer geldig?  
AV De eerste was niet meer geldig, en de tweede distributiestamkaart werd uitgereikt. 
IV  En met betere identificatie? 
AV Ja dat ging zo, moet je nagaan de hele bevolking elke persoon moest een nieuwe 

stamkaart uitgereikt krijgen. Dat gebeurde in Utrecht niet op de distributiedienst  
 
00:44:03 
[image: 01:42:08.05] 
AV  Nee, een concertzaal Tivoli, die had een grote koffiekamer. En die werd 

afgehuurd, er werden allerlei loketten in geplaatst en met gevorderd personeel en 
ook vaste (...?) ambtenaren. Werden die bezet. Gevorderd personeel, dat waren 
bijvoorbeeld onderwijzer, als een soort dienstplicht.  

IV Dus niet meer mensen van uw kantoor? 
AV Nee, meisjes van het atelier van C&A, meisjes van galerie modern dat was een 

soort warenhuis`dat je in die tijd had.  
 
00:45:00 
[image: 01:43:02.04] 
AV  Die mensen werden gevorderd en moesten die uitreiking doen. Naast normale 

ambtenaren. Nu zat ik in probleem. Ik had veertig stamkaarten, hoe kreeg ik daar 
nieuwe stamkaarten voor. Nou had ik het geluk, dat mijn collega  Soermuren (...?) 
en ikzelf voor de inspectie bij die uitreiking aangewezen werd. Ik ging dus 
dagelijks naar Tivoli toe, om daar de inspecteur uit te hangen. Nou werkte het zo, 
vanuit het bevolkingsregister  

 
00:46:00 
[image: 01:44:00.014]  
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AV werden oproepkaarten uitgeschreven. Voor Joden werden geen oproepkaarten 
uitgeschreven, voor onderduikers dat was soms niet bekend werden wel 
oproepkaarten uitgeschreven.  

IV  Dus. 
AV Nou de eerste dag van de inspectie, dat ik daar rond liep. Keek ik hoe de zaak in 

zijn werk ging en toen werden er oproepkaarten, mensen kwamen met hun 
oproepkaart een nieuwe kaart halen.  

 
00:47:01 
[image:  01:44:59.11] 
AV Maar als ze bijvoorbeeld een zoon hadden die ondergedoken was, dan leverden ze 

die oproepkaart in met de mededeling mijn zoon zit in Duitsland of zoiets hè. En 
die werden dus ingenomen. En toen ontdekte ik, toen verzon ik een truc. Ik denk 
ja, als ik die oproepkaarten daar ligt dus een stamkaart voor klaar en die wordt 
niet afgehaald, om die achterover te drukken. Euh als die jongen dus later uit 
Duitsland zou terugkomen, ja dan lag er geen (lachend) distributiestamkaart voor 
hem klaar, maar ja dat was mijn zorg, dan lossen ze dat ter zijner tijd maar op.  

IV Die kon u makkelijk pakken? 
AV Nou, dat ging niet zo eenvoudig.  
 
00:48:00 
[image:  01:45:56.05]  
AV Ik zocht contact met euh. D'r waren geloof ik een zeg maar twintig loketten. En 

bij elk loket lag een pluk TD's. En meneer X als die zijn stamkaart kwam halen, 
moest bij loket 20 zijn en een ander bij loket 1. Goed ik had een of andere manier 
was ik erachter gekomen dat loket 1, goede mensen zaten, daar zocht ik contact 
mee en als ik die stam, als ik zo'n distributiestamkaart. Nee, oproepkaart had, die 
bij die loket 1 moest zijn  

 
00:49:01 
[image: 01:46:54.15] 
AV dan nam ik daar die stam, distributiestamkaart mee. Ging naar het toilet met die 

stamkaart en die oproepkaart schreef van de stamkaart, vulde ik de gegevens op 
de oproepkaart in, naam en adres en weet ik veel. En eh dat was het dan hè 

IV Had u (interviewer probeert te reageren..) 
AV die oproepkaart ging naar loket 1 toe, die gaf ik dan aan loket 1 terug hè. Voor 

zijn verantwoording en ik pikte die stamkaart in.  
IV En zo kwam u aan veertig nieuwe stamkaarten.  
AV Nou ja dat trucje, denk nou ja als ik dat veertig keer doe.  
 
00:50:01 
[image:  01:47:52.29] 
AV Dan is het probleem opgelost. Maar toen er aan loket 1, een meneer zijn stamkaart 

halen. En gooide een oproepkaart van zijn zoon die ondergedoken was, op het 
tafeltje en die zei hier dit is van mijn zoon kan ik daar een stamkaart op krijgen? 
Nou die meneer en mevrouw die aan het loket zaten die schrokken natuurlijk. Nou 
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geef maar hier en die meneer verdween. En die kwamen natuurlijk met die spullen 
bij mij.  

 
00:51:04 
[image: 01:48:52.21] 
AV Ja nou, die stamkaart lag daar aan het loket voor die jongen en de oproepkaart lag 

erbij. Dus, die pikte we in. En eh ik wist dus die meneer, dat die in de Gerard 
Zeilstraat woonde en Boers heette dat had ik op zijn stamkaart zien staan. En 
tussen de middag stap ik op de fiets, en fiets naar meneer Boers toe en bel aan 
enzovoorts, en ik had een legitimatiebewijs als assistent-inspecteur. En ik kwam 
daar boven enzo en zeg: Ja dit en dat wat heeft dat te betekenen? En eh ik maakte 
me bekend als een inspectie hè.  

 
00:52:02 
[image:  01:49:47.24] 
 
AV       Nou ja die meneer werd helemaal niet zenuwachtig ofzo en eh. (lachend) Ik moet 

er om lachen, we praten zowat en ik dat zit wel goed. Het zat ook goed natuurlijk. 
(lacht) En ik zeg nou hier is die stamkaart, ja daar ben ik trots op hè 
(geëmotioneerd) het is zo emotioneel dat je dat kon doen (...) nou eh die meneer 
was van de hoofd een landelijke organisatie voor onderduikers. Dat was een grote 
organisatie  

 
00:53:02 
[image: 01:50:46.03]  
AV op initiatief van een dominee, ben zijn naam even kwijt. En die had een heel 

netwerk opgebouwd van, door het hele land, met vallen en opstaan natuurlijk. 
Van organisaties die hulp aan onderduikers gaf. Boers, was van de LO en was 
opperhoofd in LO stad, je had ook de LO provincie Utrecht. LO stad wijk 
Wilhelminapark en eh ja die meneer Boers had mij gevraagd toen ik die stamkaart 
gaf.  

 
00:54:01 
[image: 01:51:42.22] 
AV  Eh kan u misschien nog wel eens  
IV Wat ritselen 
AV Nou ja, ik zeg ja 
IV Als het maar niet te vlug moet 
AV (lachend) eh Ja 
AV Nou sedert dien kwam er een koerier bij een zekere Bobbert, die Boers was 

beroepsonderofficier en die Bobbert was ook onderofficier. En die kwam bij mij 
op de dienst, van tijd tot tijd spullen ophalen als ik wat had. IK heb dus op die 
manier, duizend bonkaarten achterovergedrukt, stamkaarten achterovergedrukt.  

IV Duizend stamkaarten? 
AV Ja  
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00:55:00 
[image:  01:52:39.08] 
AV Toen de dienst af was gelopen, had ik een omzet van duizend gehad ongeveer.  
IV Dat begint erop te lijken.  
AV Ja dat begon met LO stad, op een gegeven moment zij LO stad dat LO provincie 

ook interesse had in mij, of iemand met mij mocht komen praten. Dat deed ik 
natuurlijk. Dus toen werkte ik ook voor LO provincie en zo, ja.  

IV Waren er wel genoeg onderduikers voor zoveel? (lachend) 
AV Nou die waren er wel hoor (lachend) er waren er wel meer. Nou toen ja het was 

de euh uitreiking afgelopen en ging ik weer dagelijks gewoon de distributiedienst  
 
00:56:01 
[image: 01:53:37.19] 
AV en natuurlijk toen werd mij duidelijk dat er al, dat ik niet de enige was die  

fraudeerde, dat gebeurd al lang en was op de distributiedienst een netwerk van een 
club he, die, en.  

IV Zaten daar geen fouten tussen?  
AV Nee, die werden, distributiedienst wisten ze wel wie fout en goed was. Maar ja 

natuurlijk 95% was goed.  
IV Volgens optimistische schattingen. 
AV Ja, ja goed. D'r waren natuurlijk ook lui die voor eigen zak werkte.  
IV Daar wou ik het eens over hebben.  
 
00:57:00 
[image: 01:54:34.21] 
AV Die eh nou ja clandestien verkregen bonkaarten op de zwarte markt verkochten. 

Die moest je natuurlijk, d'r uit houden. Maar het merkwaardige was, dat de 
directie van de distributiedienst, die op de hoogte was van dat netwerk he, die 
deden zelf mee. Euh (...) Ja, en die natuurlijk er tegen waren die zwart werkers  
he, dat was niet de bedoeling. De directie vond toen dat de  

 
00:58:00 
[image: 01:55:31.23] 
AV illegale distributie maar via Voorzaat moesten lopen. Krankzinnig he, dat iemand 

van de inspectie, verzocht wordt door degene die geïnspecteerd moet worden 
(lachend) om dat te doen. En dat ik natuurlijk ook bedoeling was om zwart werk 
te weigeren hè. 

IV Ja ja, hoe wist u dan, hoe kon u het verschil  
AV Ja  
IV Ik bedoel het verschil is dat de ene daar geld mee verdiend, en de andere dat uit 

naastenliefde doen.  
AV Ja, ja 
IV Hoe kon u dat verschil zien?  
AV       Ja eh, het was natuurlijk heel administratief gedoe. En eh, mensen die van oudsher 
eh  
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00:59:00.27  
[image: 01:56:29.27] 
 
AV ja ik heb het gisteravond nog eens doorgelezen, ik heb een verhaal gemaakt 

destijds. Je kon dat soms, qua aantallen klopte het soms niet hè. Dat meneer die, 
als je de historie naging dat, ja goed dat, ja dat is zo technisch dat weet ik niet 
meer precies. Maar dat ook niet alles lukte maar zoveel mogelijk ging je dat 
tegen, dus daar had ik een wettelijke inspectierol, maar goed het ging erom die 
duizend mensen te  

 
01:00:00 
[image:  01:57:27.17] 
IV Ging daar ook veel geld in om? 
AV Ja als ik vooruitloop met mijn verhaal, op een gegeven moment is er zijn er 

noodkaarten gekomen. Toen is de spoorwegstaking gekomen en CDK het centraal 
distributiekantoor was niet meer bereikbaar enzo om de boel te verzenden. En 
toen werden er noodkaarten uitgeleverd, en toen is er nog een nooduitreiking 
geweest en op een of andere manier ging dat rechtstreeks uit de kluis dat is weer 
een andere methode. En had ik eh duizend bonkaarten zo uit de kluis gekregen.  

 
01:01:02 
[image: 01:58:26.08] 
AV Duizend waren het er geloof ik. En toen had ik het geintje om uit te rekenen, ik 

wist dat een bonkaart op de zwarte markt geloof ik honderd gulden was. Toen had 
ik dus een omzet van een miljoen (lacht) gulden.  

IV Ja  
AV Ik heb het gisteravond met mijn vrouw nog eens nagelezen.  
IV Waren er geen mensen op het kantoor die daar aan wat flink geld verdiende? of 

een beetje? 
AV Ja dat zal wel,  
IV Weet u daar iets van? 
AV Ja euh dat euh. Ja. Een verhaal. Ja. Het was zo uitgebreid systeem, kijk ik had die 

duizend bonkaarten onder mij.  
 
01:02:02 
[image: 01:59:24.16] 
AV Stamkaarten, waar ik mijn materiaal opkreeg. Maar verder was er een systeem, 

dat illegaliteit, de georganiseerde illegaliteit euh contacten had. En waar materiaal 
aandroeg om in bonkaarten om te zetten. Dat was een tweede pluk. Euh daarnaast, 
werden de distributiediensten gekraakt om bonkaarten te krijgen.  

IV Overvallen? 
AV Overvallen ja. Dus 
 
01:03:00 
[image: 02:00:20.08] 
AV Euh dat was dus ook een bron van bonnetjes, d’r werden ook.  
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IV Die op de markt kwamen. 
AV D’r werden ook, dat ging soms met boekjes van een stamkaart die ingeleverd 

moesten worden. Allemaal heel technisch hoor. De illegaliteit, dus de grote 
organisaties. Die lieten die ook vals drukken. Dat gebeurde ook. Dat rommelde 
allemaal.  

IV Maar u kent niemand, u kent niemand in uw omgeving die daar iets aan verdiend 
heeft.  

AV Nou op een gegeven moment, euh was er een distributieambtenaar en euh 
 
01:04:00 
[image: 02:01:27.25] 
AV Die blijkbaar wel een paar klanten had voor goed werk. Maar de lucht ervan dat 

die, bewijzen van spreken 95 procent zwart werkte. En het KP de knokploegen, 
hebben toen z’n huis leeggehaald. En daar werd gevonden, massa's bedorven, 
soms bedorven levensmiddelen enzo. En ik las het gisteravond nog eens even na, 
er is zoveel gebeurd. Die man zat ook weer in een clubje 

 
01:05:01 
[image:  02:02:15.21] 
AV waar ik ook mee te maken had. En die werd op een gegeven moment gevaarlijk 

dus, die voelde zich bekocht of beroofd. En die werd gevaarlijk, en toen heeft ie 
het KP om erger te voorkomen. Zijn hele hebben en houwen weer teruggegeven, 
teruggebracht in zijn huis. Na de bevrijding is die vent gearresteerd hè.  

IV Dreigde hij met verraad? 
AV Ja, ja, ja.  
IV Bleef het goed gaan die handelswijze van u?  
AV Ja, wonderwel wel.  
IV Zag u ooit, zag u ooit, kwam u ook direct in contact met Joodse onderduikers? 
AV Ja, nou euh grijp ik terug, dat is  
 
01:06:01 
[image: 02:03:13.09]  
AV Ik had u gezegd, geloof ik, ik woonde op kamers.  
IV Ja 
AV Toen ik op kamers ging, van kamer veranderde ik ging naar de Koningslaan had 

ik een kamer aan de straatzijde, en een slaapkamer aan de achterzijde. Ik keek 
over het Wilhelminapark heen en de kamer bij mijn achter zat een jood 
ondergedoken die illegaal werkte voor zijn lotgenote. Hij liep op straat met een 
vervalst persoonsbewijs.  

IV Hoe heette die?  
AV Hartogh, zijn schuilnaam Pieters. 
IV Wat was zijn eigenlijke naam?  
AV Hartogh, Hartogh 
IV En voornaam? 
AV Dat weet ik niet.  
IV Wat deed ie voor werk? 
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AV Euh hij had een verzameling joden die hij hielp 
 
01:07:00 
[image:  02:04:10.17] 
AV Met bonkaarten enzovoorts en  
IV Woonde Hartogh dus bij u in huis of achter?  
AV De kamer achter mij. En euh  
IV We gaan even een bandje wisselen, want er is er al eentje vol met bonkaarten.  
AV haha (lachend) 
IV Ik vraag even of het er goed op staat daar.  
AV Goed 
IV Even een nieuwe band inleggen blijft u…  
 
01:08:01 
 
 
 
 
 
Tape 2 
 
00:00:00 
[image:  03:00:05.00] 
 
00:00:27 
[image:  03:00:30.21 
 
IV We hebben even een band gewisseld. En u vertelde dat u een kamer bewoonde en 

dat de kamer achter u woont meneer Hartogh.  
AV Ja 
IV Meneer Hartogh vervuld een belangrijke rol in de illegaliteit en is ook Joods. Ja, 

hij loopt veel op straat maar zonder ster zegt u.  
AV Ja natuurlijk (lachend)  
IV Wat verstandig is lijkt.. 
AV Met valse papieren hè, 
IV Ja, en eh u wist van de hoed en de rand? Wist u wat hij deed en wie hij was?  
AV Eh ja dat vertelde hij mij, ja kijk. Dat was natuurlijk prachtig, dat een vent naast 

hem kwam wonen die iets met distributie te maken heeft hè. Dus eh toen die dat 
hoorde, nou ja toen eh toen vroeg die mij natuurlijk om hulp, hè.  

IV Ja 
 
00:01:30 
[image:  03:01:31.12] 
AV En eh, hij moest natuurlijk ook weten of ik betrouwbaar was. Nou ja goed het de 

eh het was een orthodoxe Jood en compagnon van mijn vader was ook Jood hè. 
En die kenden elkaar natuurlijk ook wel zo'n beetje dus. Hij wist vrij gauw dat 
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Voorzaat natuurlijk betrouwbaar was hè. Dus eh nou ja dus ik had er een klant bij 
hè, 

IV Ja  
 
00:02:01.07  
[image:  03:02:01.01 
AV En eh, ja in het grote geheel een kleine groep Joden.  
IV Had ie veel mensen, had ie veel bonnen nodig? 
AV Ja misschien een stuk of dertig in die orde of grote dat ie, dat het was.  
IV En daar zorgde u voor? 
AV Ja, ja.  
IV Die gingen direct naar hem?  
AV Ja, ja die gingen direct naar hem.  
IV En hij bracht die rond begrijp ik.  
AV Ja met z’n dochter eventueel.  
IV Hoe oud was Dhr Hartogh? 
AV Nou eh toen schat ik misschien een jaar of vijftig, een veel ouder iemand dan ik 

eh. Ik was dus een jaar of vijfentwintig geloof ik, in die tijd.  
IV Had meneer Hartogh familie? Vrouw of kinderen?  
AV Euh z’n vrouw was overleden  
 
00:03:00.24  
[image:  03:02:58.06] 
AV hij had een zoon, en die heb ik even gezien. Die was toen op doortocht naar 

Palestina geloof ik.  
IV Op pad eh, onzalig uur in de geschiedenis op weg naar Palestina? 
AV Ja ja, is die eh toen kende ik Hartogh nog niet zolang maar toen was ik er min of 

meer getuige van dat ie om even afscheid kwam nemen, van zijn vader. 
Belangrijker was dat hij een dochter had.  

IV Aha 
AV En die dochter, die was dus ook ondergedoken maar liep op straat. Z’n dochter 

heette Sibella, Sibella Hartogh en euh was van nature zwart haar,  
 
00:04:00 
[image:  03:03:55.21] 
AV maar liep nu geblondeerd rond. Om het joodse uiterlijk wat af te zwakken. En ja 

die dochter die bezocht haar vader natuurlijk wel eens en als dr vader dan wel 
eens niet thuis was, dan informeerde ze bij mij. Weet u waar mijn vader uithangt 
of zoiets. Ofzo. ja dan zij ik iets. Nou ja dat gebeurde een paar keer, en toen bleef 
ze eens op de kamer bij mij wachten tot dr vader op kwam dagen. Nou ja zo 
ontstond er een vriendschap hè. Ja, en eh nou dat ging zo een poosje door, eh 
totdat het misliep.  

 
00:05:00.20  
[image:  03:04:53.08 
IV Een paar maanden ging dat door? 
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AV Ja dat heeft wel een paar maanden geduurd voordat het euh.  
IV Tot die tijd waren er geen bijzonderheden? 
AV Nee, nee nee.  
IV Behalve de zoon die voorbij kwam.  
AV Ja,  
IV En naar Palestina ging.  
AV Ja, ik meen dat die naar Palestina ging hoor. Maar in elk geval het land uit hè. Je 

had in de oorlog ook die routes hè,om naar Engeland te komen, dat ging geloof ik 
over Spanje enzo. Maar eh ja we waren naar de bioscoop geweest.  

IV Wie? Bella en u?  
AV Bella en ik. Eh de Vredeburg bioscoop, dat waren bovendien kennissen van mij. 

De zoon kende ik.  
 
00:05:59.24  
[image:  03:05:50.02 
AV En daar hadden we een Nederlandse film gezien want het was allemaal natuurlijk 

in de oorlog Ufat(...?) films enzo en propaganda. Maar dit was een Nederlandse 
film de spooktrein. Nou nou naar afloop van die film begon het te spoken voor 
ons want ik bracht haar naar huis, en ze woonde in een zijstraat van de 
Burgermeester Rijgerstraat, en eh daar had ze een kamer en een hospita. En ik 
lever dr af bij een huis, en op een gegeven moment ik liep dus de straat uit 
richting de Burgermeester Rijgerstraat, ik woonde in het Wilhelminapark. En eh 
je moest op tijd binnen zijn eh, spertijd 

 
00:07:00.14  
[image:03:06:48.08 
AV en op een gegeven moment, eh toen ik die straat uitliep. Stormde een stel 

landwachters, dat was een soort hulp politie, fout, foute politie, in een soort grijze 
uniform hadden ze en twee burgers, burger mensen in burger, maar dat ware foute 
politieagenten. eh die heten Voortman geloof ik en Tiederooij heb ik ontdekt.  

IV Voortman en Tiederooij.  
AV Ja  
IV Voortman en Tiederooij. 
AV En en ik bleef staan en ze nakijken, en toen wezen ze op mij. En toen werd ik ook 

ingerekend.  
 
00:08:01.13 
[image: 03:07:46.21] 
AV Toen stond, eh. Bella woonde boven en ik stond in de gang beneden. En ik had 

hem nog wel kunnen smeren natuurlijk, maar dan gaf je te kennen dat er iets 
verdacht was. Nou had Bella door mijn toedoen een  
onvervalst persoonsbewijs.  

IV Een echt  
AV Ja  
IV Hoe kwam u daaraan? 
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AV Ja, dat is nou een verhaal op zichzelf hè. Maar dat doe ik er dan even tussendoor 
hè,want het is interessant. Eh bij de uitreiking van de tweede distributie stamkaart, 
waren er bakken met persoonsgegevens van het bevolkingsregister 

 
00:08:59.25 
[image:  03:08:42.22] 
AV Die werden naar de uitreiking gebracht, waar de mensen instonden die, die dag 
uitgereikt zouden worden. D'r waren twee ambtenaren bij van eh het bevolkingsregister. 
In een latere fase om kaarten achterover te drukken, gebruikte ik niet die begin.. eh 
IV Truc? 
AV Truc want die was veel te omslachtig. Het werd groots. Dus van die oproep 

kaarten ging ik mee in die bakken kijken van het bevolkingsregister, waar ik 
ambtshalve geen pest mee te maken had. En noteerde gegevens van de kaarten die 
ik wilde lichten.  

 
00:10:03.20  
[image:  03:09:44.05 ] 
AV Eh met steeds verschillend handschrift, met blokletters en mooie sierletters 
enzovoort, dat er niet een stel kaarten inzat met hetzelfde handschrift. Nou ja die 
ambtenaar van het bevolkingsregister, wist toen op een gegeven moment dat ik een 
Joodse vriendin had. En die bode mij aan, om haar te legaliseren zoals ze dat noemden. 
Wat deed je dan, zij Bella was dan bijvoorbeeld 22 jaar. En ze haalde een, op het kantoor, 
een meisje dat jong gestorven was, 4 jaar  
 
00:11:01.04  
[image:  03:10:39.09 
AV en nu de leeftijd van ongeveer Bella zou hebben. En die zetten ze in het systeem 

van de levenden, en Bella,  
IV Hoe kunnen dan kaarten zijn, van kinderen die al overleden zijn? Dr werden 

kaarten uitgegeven van kinderen... persoonsbewijzen. 
AV Nee, nee de persoonskaarten.  
IV De persoonskaarten 
AV Bevolkingsregister. 
IV Aha 
AV Het bevolkingsregister is een kaartsysteem, tegenwoordig staat het op computers 

natuurlijk. Maar het was toen een kaartsysteem. (interviewer probeert iets te 
zeggen.)  

IV Ja, ja ik begrijp het. De kaart van het bevolkingsregister.  
AV Ja, zij dook dus. Dat meisje heette Maria van Dijk en Bella.. 
 
00:12:00.28  
[image:  03:11:36.19] 
AV kreeg van mij dan de mededeling nu heet je Maria van Dijk. Je bent geboren dan 

en dan in Utrecht enzovoort enzovoorts. En Bella ging naar het politiebureau, en 
zei dat ze haar persoonsbewijs verloren was. Toen kreeg ze een verklaring, daar 
ging ze mee naar het bevolkingsregister een nieuwe persoonsbewijs halen, en dan 
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kreeg ze een persoonsbewijs uitgereikt met eigen foto erop, en eigen 
vingerafdruk. Echt, honderd procent echt maar op een andere naam.  

 
00:13:00.15  
[image:  03:12:33.24 
IV Was zo'n geval uniek? of is dat vaak gebeurd? 
AV Dat is eh door mijn bemiddeling, dat was dus voor mij een nieuwe relatie, 

ambtenaar van het bevolkingsregister die goed waren en wat konden versieren.  
IV Kon het daarna nog een paar keer?  
AV Die ambtenaar dat heb ik naderhand nog voor joden eh voor mijzelf enkele malen 

geprobeerd. Ik had op een gegeven moment, ook zo'n persoonsbewijs via hun. 
Om een reserve te hebben als ik onder moest duiken. Dat ik onder een andere 
naam kon onderduiken.  

IV Dus u had een kant en klare  
AV Ja, ja 
IV Liggen onder een andere naam.  
 
00:14:00.28  
[image:  03:13:31.24] 
 
AV En Hartogh de vader dus Pieters die hebben we ter zijner tijd ook zogenaamd een 

hele verschoning gegeven.  
IV Alles nieuw. 
AV We hadden lucht ervan dat ze, de SD Pieters op het oog had. Maar dat ze niet 

wisten waar die zat.  
IV Pieters was zijn schuilnaam? 
AV Ja, Pieters zn schuilnaam. 
IV Dus er moesten hele nieuwe papieren voor hem komen.  
AV Ja, toen hebben we een verschoning gegeven. Dat ging via, ja een 

vervalsingcentrale dat is weer een verhaal op zichzelf. Een dochtertje van de 
waterleidingbedrijf, maar goed dat was een man die ausweisen vervalste. En 
mogelijkheden had om te drukken,  

 
00:15:00.20 
[image:  03:14:29.08] 
AV drukwerk te leveren. En voor Pieters was dus een hele verschoning, ook een 

ausweis voor zijn fiets, en zn functie. Dat ie weet ik wat was, geloof iets van 
boreninspectie en als service van de zaak keurig vijftig visitekaartjes met naam en 
functie erop als toegift van de zaak.  

IV Extra van de drukkerij 
AV (Lacht) Ja, ja. Zo ging het allemaal. Nou op Bella terug te komen 
IV U staat daar beneden in de gang.  
AV Ja ik stond in de gang.  
IV De mannen gingen naar boven  
AV Nou was het vervelende, in principe kwamen bij mij geen,  
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00:16:00.20 
[image:  03:15:26.22] 
AV mensen aan de deur. Ik.. maar ik had die dag op een of andere manier, bij mij 

thuis iets van distributiebescheiden ontvangen waarmee iets moest gebeuren. Die 
deed ik dan in een dienstenveloppe, geadresseerd aan mij Voorzaat per adres 
distributiedienst en die moest ik dus posten, omdat ik niks in huis had. Toen ik in 
die gang stond had ik natuurlijk vergeten die brief te posten. Nou,  

IV U dacht ik moet geen huiszoeking krijgen.  
AV Ja, ik heb die brief verscheurd en in de wc gedaan. Maar er was nog iets, Bella die 

had een nichtje en die was natuurlijk net jarig hè.  
IV U had de brief bij u? 
 
00:17:00.25  
[image:  03:16:24.17] 
AV Ja ik had de brief bij me.  
IV Terwijl u in de gang stond.  
AV Ja, 
IV Dus u zei ik ga even naar de wc.  
AV Ik had hem moeten posten.  
IV Ja 
AV Om hem niet bij me te hebben, maar ik had hem vergeten te posten tot dusver. Hij 

zat in mijn binnenzak of zoiets, maar ik heb hem toen verscheurd en in de wc 
gedaan, dus dat was gelukt. Maar Bella had een nichtje die was jarig. En die had 
ze een briefje en een klein cadeautje klaargemaakt en briefje lieve Vilomenger of 
hoe ze heette. En die had zij mij meegegeven, en die moest ik dan op de een of 
andere manier bezorgen, 

 
00:18:01.01  
[image:  03:17:22.12] 
AV Ik weet niet precies meer hoe. En die had ik ook, dus.  
IV Want het meisje was ondergedoken? 
AV Ja ja dat was een Jodin, een briefje voor Jodinnetje die jarig was enzovoorts. En 

eh op de een of andere manier, dat weet ik niet meer hoe, heb ik niet de kans 
gezien om die ook door de wc te spoelen. En toen we afgevoerd werden naar het 
politiebureau, midden in de nacht kwamen we daar aan het Paardenveld in 
Utrecht. Werd we gescheiden, Bella en ik. En Bella is blijkbaar als eerst verhoord.  

 
00:19:00.13 
[image:  03:18:19.12 ] 
AV Maar bij mij hadden ze dat briefje gevonden in mijn jaszak of zoiets. En ik werd 

geroepen, en wat dat voor briefje was. Ik wist natuurlijk niet wat Bella gezegd 
had. En Bella stond er en wat ik gezegd heb weet ik niet. Maar ik heb natuurlijk 
een antwoord gegeven. En Bella stond er tussendoor te schreeuwen. Die was bang 
dat ik iets misschien zou zeggen ofzo.  

IV Dat was in dezelfde ruimte met u? 
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AV Ja in de zelfde ruimte, en omdat ik op gegeven moment dat waren die twee 
politieagenten, foute politieagenten  

 
00:20:00.17  
[image:  03:19:17.05] 
AV ze zeiden je liegt, je liegt! En toen begonnen ze met een gummiknuppel te slaan. 

Nou ja,  
IV Wat waren dat voor agenten? Duitse agenten? 
AV Nee, dat waren Nederlandse politieagenten op dat moment in burger. Later heb ik 

ze nog gezien in uniform maar dat is weer een verhaal. En nou ja ze sloegen. 
Maar nou ja op het moment voel je dat niet hoor. Je zit alleen (meneer maakt 
handgebaren) Nou het end van het liedje was. Hij zegt dit, zij zegt dat. Nu weten 
we nog niks. Nou dat was precies de bedoeling.  

 
00:21:00.28 
[image:  03:20:15.04] 
IV Daar namen ze genoegen mee?  
AV Ja ze moesten wel. Dus dat meppen hielp niet dus.  
IV Is u enigszins duidelijk geworden, hoe zij op het spoor van Bella kwamen?  
AV Nee.  
AV Later, dat is weer een verhaaltje. Heb ik die Voortman nog een keer ontmoet.  
IV Een van de. 
AV Een van die agenten. En ze zeiden dat ze zeker wisten dan ze een Jodin was.  
IV Was dat in de oorlog dat je die man ontmoette? 
AV Ja dat was in de oorlog nog. Maar daar kom ik misschien straks op. En we 

werden,  
 
00:22:00.28 
[image:  03:21:12.19  
AV na 2 dagen geloof ik, 3 dagen. Euh naar Amsterdam vervoerd naar de SD in 

Amsterdam. De Euterpestraat, zijstraat van de Beethovenstraat.  
IV Het hoofdkwartier van de SD.  
AV Ja de SD in Amsterdam. En dat was een bekende, die kreet kende ik eh 

Euterpestraat. Daar gingen we met de trein heen, we liepen van Paardenveld 
politiebureau, lopende naar station. Ik geboeid. En stapte daar met die twee 
politieagenten op de trein, gewoon tussen het publiek. En in Amsterdam gingen 
we weer de tram in, en op een gegeven moment was het halte Beethovenstraat. 

 
00:23:01.06  
[image:  03:22:10.16 
AV Daar stapten we uit in de zijstraat de Euterpestraat. Toen werd ik opgesloten in 

een, in een hele kleine cel dat vond ik vreselijk hè,dàt is hè een soort claustrofobie 
noemen ze dat geloof ik. Maar goed, ‘s avonds kwam er een vrachtauto van het 
leger voorrijden en eh daar werden we ingeladen, achterop een jonge soldaat met 
een pistool in zijn hand.  

IV Ook Bella? 
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AV Ja ook Bella.  
IV Nog meer gevangenen? 
IV Ja eh meer gevangenen, het was een beetje de oogst van die dag denk ik hè. En 

werden we naar Huis van Bewaring of gevangenis 
 
00:24:00.24  
[image:  03:23:07.21 
AV aan de Amstelveenseweg gereden. Nou daar kwam ik in een cel en Bella 

natuurlijk een andere cel.  
IV Kon u met haar praten onderweg? 
AV Nee 
IV Waarom niet?  
AV Dat weet ik niet, ja of ze nou ook in die vrachtauto zat.  Maar in elk geval dat 

weet ik niet. Maar kon niet met haar praten, niet dat ze erin zat, misschien een 
andere auto is er geweest. Maar ze is dat weet ik zeker ook naar de 
Amstelveenseweg geweest, de gevangenis. Nou, daar kom ik in een cel, daar 
zitten een stuk of vijf Nederlanders in. En ik kwam blijkbaar vrij ontspannen 
binnen met euh bonjour heren.  

 
00:25:02.16 
[image:  03:24:07.02] 
AV  En nou ja dan praat je. Nou de een was in de kraag gegrepen omdat die een 

Engelse zender had geluisterd. En de ander weet ik wat, er was een meneer en die 
was directeur van een verzekeringsmaatschappij een dochter van de Utrecht 
verzekering. En zo, iemand die op de beurs werkte.  

IV Doorsnee 
AV Ja ja. Nou de volgende morgen werden we weer naar de Euterpestraat gebracht en 

werden we verhoord. Natuurlijk gescheiden. Nou toen ik binnen kwam bij de 
heren geloof dat ik.. 

 
00:26:01.08 
[image:  03:25:03.12] 
IV Wat waren de vragen? 
AV Nou eh, laat ik eerst even dit vertellen. Ik kwam binnen, in een en ze waren met 

een Joods echtpaar bezig en daar stond ik bij. Ik werd ontvangen met een klap in 
m’n gezicht. Maar stond verder. Dat Joodse echtpaar was natuurlijk ondergedoken 
geweest en gepakt, en ze vroegen, die SD’ers. We zaten bij een echtpaar in huis 
waren ze betrapt. Ze vroegen, wisten die hospita zal ik maar zeggen een meneer. 

 
00:27:00.24  
[image:  03:26:00.15] 
AV Dat jullie joden waren? En die Joden gaven verrek goed antwoord. Ze zeiden niet, 

nee dat wisten ze niet. Nee, ze zeiden: nou geloof het niet dat ze het in de gaten 
hadden, misschien dat het hun opgevallen was dat we wel eens samen naar buiten 
gingen in het donker, maar. Heel tactisch geantwoord. Even later komen, wordt 
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dat echtpaar binnengeleid. Nou eh jullie hadden Joden in huis enzovoort 
enzovoort.  

IV De onderdakgevers kwamen  
AV Ja de onderdakgevers, jullie wisten zeker dat het joden waren. Ik stond erbij. Ja 

zeggen ze, die mensen waren gelovig ging een heel verhaal ophouden over 
Christus enzovoorts.(Huilend) 

 
00:28:07.12 
[image:  03:27:04.14 ] 
AV Ook gepikt hè. Ik stond erbij en ik denk Jezus mensen (Gebalde vuisten) hoe 

kunnen jullie dat nou zeggen.  
IV Ze begonnen een verhaal over?  
AV Nou de dat ze verplicht waren geweest om die Joden te helpen en zij haalde er 

God bij en Christus enzovoort 
IV Ja ja, met andere woorden ze gaven toe dat ze wisten  
AV Ja, ja  
IV en gaven er een christelijke reden bij naastenliefde.  
AV Ja ja,  
IV U denkt, u staat erbij, en u denkt? 
AV Zeg dat niet, zeg dat je het niet wist. Want ik heb later gezegd dat ik niet wist dat 

Bella Jodin was.  
 
00:29:03.14 
[image:  03:27:58.10] 
AV En ik ben naar huis gegaan.  
IV Ja,  
AV Zonder Bella natuurlijk.  
AV Maar goed, daar sta je dan bij. Nou goed.  
IV Wat gebeurde er? wat gebeurde er verder? 
AV Ja ik werd verhoord.  
IV Nee wat gebeurde er met die twee echtparen? 
AV Nou die zijn ook naar een concentratiekamp gegaan natuurlijk hè. Die hadden 

Joden geholpen, dus.  
IV Ze werden afgevoerd.  
AV Ja ze werden afgevoerd, ja ze gingen weer die ruimte uit natuurlijk wat er verder 

met ze gebeurd is was duidelijk, ze hadden bekend dat ze wisten dat dat joden 
waren, die ze geholpen hadden dus die zijn ook naar een concentratiekamp 
gegaan. Ja of ze daar levend uitgekomen zijn dat weet ik natuurlijk niet hè.  

IV We gaan even een batterijtje wisselen 
 
00:30:00.15  
[image:  03:28:53.15] 
IV Weet u door welke mensen het verhoor werd gedaan?  
AV Nee, het waren Nederlanders maar die werkten voor de SD.  
IV Geen namen? 
AV Nee geen namen.  
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IV En u werd alle twee weer verhoord, was Bella in dezelfde ruimte als u? 
AV Nee, we zijn afzonderlijk verhoord. Op een gegeven moment, dus ik weet alleen 

mijn eigen verhoor dus. De eerste keer dus, we zijn. Ja de eerste keer, werd ik 
gehoord en toen ja ze wouden natuurlijk weten of ik wist dat ze een Jodin was.  

 
00:31:00.29  
[image:  03:29:53.09] 
AV  Ik weet eigenlijk niet wat ze me gevraagd hebben, dat weet je dan niet meer hè. 

Maar op gegeven moment dreigden ze mij, dan zullen we wel eens met je andere 
euh ja je, dat ze wel eens andere dingen met me zouden doen en toen werd ik in 
een kelder gelaten. En daar hoorde ik boven mij gestommel, en in die kelder zat 
een ook een gevangene en die hadden ze net een aantal tanden uit z’n mond 
geslagen. En nou ja dan zit je op voor te bereiden dat, dat mij ook kan overkomen 
natuurlijk, dan praat je jezelf moed in en flink houden. Maar er gebeurde verder 
niks dus het liep met een sisser af.  

 
00:32:00.27 
[image:  03:30:48.18] 
AV En toen. 
IV En wie was die gevangene die ze de tanden uit de mond 
AV Ja dat weet ik niet hè,dat was een ander geval dus.  
IV U weet niet wie dat was.  
AV Nee, weet ik niet wie dat was.  
IV Ook het gestommel boven?  
AV Ik hoorde gestommel boven, maar. 
IV U werd daar weer uitgehaald?  
AV Ja, nou ja we zijn weer naar de Amstelveenseweg gebracht. En de laatste keer 

terug. En toen werd Bella eerst verhoord, en op de gang.  
IV Kon u onderweg in de auto 
AV Nee 
IV Met haar spreken? 
AV Nee, dat weet ik niet meer. Maar nee we zijn zo in zo gescheiden gehouden hoor.  
 
00:33:00.22  
[image:  03:31:46.04] 
IV Oke. Dus u werd weer verhoord? 
AV Ja, toen ik binnengelaten werd, kruisten we elkaar op de gang. En toen zag ik aan 

Bella's gezicht dat het mis was. En toen kwam ik binnen en toen zeiden ze een 
beetje triomfantelijk: Nou eh tis een Jodin hè,ze heeft bekend. Ow, ik reageerde 
Ow nou, quasi verbaasd ja nou (gemompel). En toen zeiden ze, euh laat haar even 
terug komen anders geloof ie het nog niet. En toen werd Bella teruggehaald en 
toen vroegen ze ben jij Jodin? Ja zegt Bella.  

 
00:34:01.28 
[image:  03:32:44.23] 
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AV Hoe heet je? Sibella Hartogh dat wist ik uiteraard natuurlijk. En eh wist hij ervan? 
Nee zegt Bella. Bella ging, werd afgevoerd. En was bestemd voor 
concentratiekamp hè. En ik werd vrijgelaten. Toen ik thuiskwam.. 

IV Met excuses? 
AV Nee haha (lacht) nee ik werd gewoon los gelaten.  
IV Waren er bij de vragen, voordat u verder gaat. Waren er bij de vragen nooit 

vragen over de aard van uw werk?  
AV Nee, nee. Ze wisten, die agenten wisten geloof ik wel dat ik bij de distributie iets 
te maken had ja.  
 
00:35:03.06 
[image:  03:33:43.19] 
AV Ja, dat er nou even tussendoor. Euh Hartogh toen. Hartogh woonde toen niet meer 

op de Koningslaan. De kamer achteren zat een Joods echtpaar, dat was het 
echtpaar, geloof ik dat hij IJzer heette was een Duitser, Jood. En zij heette Loep, 
Loep was een bekende naam in Utrecht. En je had geloof ik vroeger een (…?) 
magazijn en later een stoelenfabriek ums Utrechtse stoelenfabriek. Maar daar 
maakten ze geloof ik meubelen.  

IV Zij zaten in de kamer van Hartogh?  
AV Ja van Hartogh. 
IV Waar was Hartogh naar toegegaan?  
 
00:36:08.22  
[image:  03:34:46.16] 
AV Euh ergens, dat wist ik niet. Ik wist wel dat die ergens anders, maar ik wist niet 

waar hij zat.  
IV Nu zaten die twee mensen er.  
AV Ja, en euh op dat moment waren zij de fabrikanten van Pastoe meubelen. Een 

kamer van mij, daar staan die Pastoe kasten. Toen ik die kocht, het was van 
levertijd, toen heb ik hem nog gebeld. Die meneer IJzer hè,of het niet een beetje 
vlugger kon, nou dat kon geloof ik niet. Maar toen zei die Ow ja zus en zo.  

IV Van de bonnen.  
 
00:37:00.25 
[image:  03:35:37.17] 
AV Maar, nou kom ik op dat echtpaar. Ja. Die euh ze hebben mij toen ik op het 

politiebureau zat hebben ze ook bij mijn kamer huiszoeking gedaan. En die Loep 
dr man die zaten dus op de kamer achter mij. Nou die mensen hebben wat 
doorgestaan. En euh maar goed.  

IV Niet gepakt.  
AV Nee niet gepakt, ze hebben alleen mijn kamer onderzocht. En daar vonden ze wel 

nog een paar aardappelkaarten die, die waren blijkbaar blijven liggen ik weet niet. 
Maar die hadden ze gevonden. En dat was dus distributiewerk. Maar goed 

 
00:38:00.19 
[image:  03:36:34.02] 
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AV Ja, ik las gisteravond nog het verhaal door wat ik destijds opgeschreven heb. Maar 
daar las ik dat ik bij de Loeps, noem ik ze maar ook aan het legaliseren was. Dus 
echte persoonsbewijzen geven, ja dat doen je dan zo.  

IV Verschoning.  
AV Ja, ja verschoning. Maar toen ik vrijgelaten was kreeg ik wel een, bij mij thuis 

bloemen bezorgd van Daan en dr vrienden. Ik ben toen weer bij mijn ouders gaan 
wonen.  

IV Waren dat vrienden van 
AV Daan dat was de eerste klant van mij die, die bonkaarten van mij kreeg.  
 
00:39:03.24 [image:  03:37:34.18 
 
IV Een tussenpersoon voor de .. 
AV Ja maar dat was mijn eerste klant. Heel in het begin stond Daan.  
IV En u ging bij uw moeder wonen weer uw vader.  
AV En toen werd er een gesprek georganiseerd, door Bella dr vader en mij. Dus 

Pieters en mij, en dat vond plaats in het Lijkehuisje van het stads 
academieziekenhuis aan de Catherijnesingel. En eh, Hartogh cq Pieters die wist, 
die had een soort van conglomeraat zo langzamerhand gevormd. En daar wist er 
iemand  

 
00:40:01.25  
[image:  03:38:30.10] 
AV Die wist er iemand, euh te vinden een mof die omkoopbaar was. En dat moest 

drieduizend gulden kosten, dat was een heel bedrag in die tijd. En dan zou zij, 
naar een kamp gaan van de zogenaamde bevoorrechte joden, dat betekend 
natuurlijk dat het geen lolletje was, maar dat ze niet vergast zou worden. Euh en 
of Lex maar even drieduizend gulden wilde inzamelen. Nou. 

 
00:41:00.19  
[image:  03:39:26.22] 
AV Ik heb al m’n relaties, waarvan ik van wist dat ze geld hadden, of dat ze (…?). En 

die heb ik afgewerkt en heb inderdaad in een week tijd drieduizend gulden bij 
elkaar geschooid. Het leuke was, die Vreeburg bioscoop waar we de film euh de 
Spooktrein hebben gezien. Euh en de mensen kenden ik en ik wist de familie 
Nijland die is, die man was rijk, veel vermogend. Dus die schoot ik ook aan en ik 
deed m’n verhaal, boven de bioscoop woonden ze met z’n vrouw erbij. En die 
man zei:  

 
00:42:00.13 
[image:  03:40:24.07] 
AV Lex ik durft het niet. Het gaat me niet om die paar centen, (lachend) zo zei die het. 

Maar ik het durf het niet, ik durf het niet. Hij was bang dat hij geld zou geven 
voor Jodenhulp of zoiets dat hij daar moeilijkheden mee zou krijgen. Nou ja goed 
dat respecteer ik. Tuurlijk.  

IV Moet kunnen.  
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AV Maar hij verdween in zijn bioscoop en zijn vrouw pakt haar tas (lachend) en geeft 
weet ik veel tweehonderd gulden ofzo. Maar zeg niet tegen mijn man zeggen 
hoor! (...) (Lacht) Dat zijn leuke dingen hè. 

IV Zo kreeg u het geld bij elkaar.  
AV Ja 
IV Dat geld ging naar, hoe ging dat geld verder? dat ging  
AV Dat heb ik dus aan Hartogh of iemand anders gegeven die, die relatie met die mof 

had die omkoopbaar was.  
 
00:43:03.15 
[image:  03:41:24.20] 
IV Waar zat die mof?  
AV Ja dat weet ik niet.  
IV Weet u of het Bella geholpen heeft? 
AV Ja, ja ja ze is inderdaad, ze heeft het ook overleefd. Ze is teruggekomen.  
IV Waar zat Bella op dat moment?  
AV Euh in selle, en dat was een nevenkamp van... 
IV Bergen-Belsen? 
AV Bergen-Belsen ja. En dat was van euh ja dus dat heeft gewerkt. En euh maar het 

bijzondere was dat toen er  geen drieduizend gulden nodig was maar 
vijftienhonderd, de helft en toen heb ik dus. (Meneer snuit zijn neus in zakdoek)  

 
00:44:00.25  
[image:  03:42:19.22] 
 
AV Euh die de gevers na de oorlog geloof ik, ja. Euh van de grote bedragen de helft 

teruggegeven, en nou ja goed.  
IV U heeft het geld na de oorlog teruggegeven? 
AV Ja, of ik dat al die vijftienhonderd gulden die niet nodig was, heb ik pons gewijs 

aan de gevers teruggegeven en of ik al tijdens de oorlog had gedaan of na de 
bevrijding, dat weet ik dan niet meer.  

IV En de rest van het geld?  
AV Maar een gever die zie maar je moet toch ook rekening houden dat ze terugmoet 

komen of misschien wist ik al toen, dat is een verhaal op zichzelf.  
 
00:45:03.29 
[image:  03:43:20.12] 
AV Dat ze ook terugmoet komen en dat, dat ook misschien nog geld kost, zoiets hè. 

Maar euh toen (Kucht) we bevrijd waren, ja zaten we in afwachting of Bella terug 
zou komen of niet natuurlijk. En dat heeft een tijdje geduurd en toen dr vader, die 
wist op een gegeven moment dat zij in Brussel verbleef.  

IV U bleef contact houden met de vader? 
AV Ja, na de oorlog, na de bevrijding heb ik nog een synagogendienst bijgewoond 

daar had Pieters mij voor uitgenodigd.  
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00:46:02.19 
[image:  03:44:16.20] 
IV Hoe kwam Hartogh cq Pieters te weten zn dochter in Brussel was?  
AV Dat weet ik niet.  
IV Hoelang na de oorlog was dat? 
AV Nou ik denk, ja ik schat misschien twee maanden of zoiets. Maar niet de eerste 

dag hoor.  
IV En toen? 
AV Nou, of Lex naar Brussel wilde gaan om Bella op te halen.  
IV Waarom ging vader zelf niet?  
AV Ja dat weet ik niet (lachend) hij was gewend om, dat ik alles opknapte, ja dat ik 

niet. Die vraag heb ik, dat heb ik mij nooit afgevraagd. Maar goed, maar ja de 
man was ook al op leeftijd ook. Maar dat ging niet zo eenvoudig om na de oorlog, 
naar het buitenland te reizen.  

 
00:47:00.29 
[image:  03:45:12.20] 
IV Maar u kwam er toch en toen stond u voor de deur.  
AV En toen stond ik voor de deur, ik ben eerst ben ik Hagen nou , dat was een 

autobus ondernemer die had voor de oorlog een paar buslijnen en verder een 
touringcar bedrijf annex reisbureau Hagendorp. Dat was een klant van mij, die 
had de weg rechtstreeks naar mij gevonden. Op de een of andere manier. Dat 
gebeurde ook wel hoor.  

IV Voor de bonnen? 
AV Ja, die had dus een jeepje overgehouden verstopt daar zijn we toen mee naar 

Amsterdam gereden. Om papieren te halen.  
 
00:48:02.00 
[image:03:46:11.00] 
AV Voor mij om te reizen. Maar verder was er geen vervoer, dus ben ik liftende naar 

Brussel gegaan. Nou was het bijzondere dat m’n schoonzuster d’r vader die 
overigens uit Maastricht afkomstig was, lag in Breda in een ziekenhuis en m’n 
schoonzuster vroeg of ik daar langs wilde gaan. Het zuiden was al veel eerder 
bevrijd dan het noorden. En toen heb ik die man opgezocht en die lag met iemand 
op een twee persoonskamer en ik vertelde het verhaal dat ik op weg was naar 
Brussel.  

 
00:49:02.22 
[image:  03:47:09.17] 
AV En dat ik de grens over moest, want ik geloof niet dat ik die goede papieren had.  
IV Oje. 
AV Maar die man waar die bij hem op de kamer lag, die kwam uit die streken.  
IV Die kon u wel over de grens helpen 
AV Nou die zei als je nou bij de grens bent dan moet je naar dat adres gaan, en zeggen 

ze over, die zetten je dan wel over de grens. Nou ik kwam bij de grens aan, 
slagboom. Ik zoek die mensen op, die woonden daar vlakbij geloof ik en die 
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gaven hun mij hun dochtertje mee. En langs een smokkelpad, liep ik achter het 
meisje aan, en toen ik op een gegeven moment opkeek was ik aan de andere kant 
van de slagbomen.  

 
00:50:03.17 
[image:  03:48:08.02] 
AV Nou, toen ben ik verder liftende naar Brussel gegaan. En als je dan in de stad, 

Nederland was bewijzen van spreken nog donker, tijdens de oorlog was het 
verduisterd natuurlijk. Maar goed er was wel weer elektrisch licht weer na de 
oorlog. Maar dan kom je daar in Brussel, trams, lichtreclames, hele andere 
wereld. Nou ik.. 

IV U vond het huis van Bella? 
AV Ja euh ik had het adres dus. Nou ik belde aan en Bella. Ohw Lex, ik heb de 

grootste moeite gehad om haar mee naar Holland te krijgen.  
 
00:51:03.02 
[image:  03:49:05.05] 
IV Waarom? 
AV Dat weet ik niet. Ze heeft niets gezegd. Was volkomen gesloten. En nouja voor 

zover praten we, was het over onbenullige dingen.  
IV U weet niet waar ze geweest was in die tijd? van de oorlog.  
AV Nou ja, Bergen-Belsen dus. Maar hoe zei in Brussel was gekomen dat weet ik ook 

niet.  
IV Ze vertelde niks over Bergen-Belsen?  
AV Nee, ze heeft niets gezegd. Ik heb ook niets gevraagd geloof ik. Maar later, je 

hoort nu ook van die soldaten die moeten verwerken hè.  
 
00:52:03.13 
[image:  03:50:03.04] 
IV Trauma 
AV Trauma hè. Ja en je had het idee, nou goed de oorlog is voorbij en het is over en je 

leeft nog, nou. Maar het is voor hun niet klaar hè.  
IV Hoe is het met Bella verder gegaan? 
AV Nou, ik ben een paar dagen bezig geweest, om haar om op haar in te praten om 

haar mee te krijgen naar Holland. Nou uiteindelijk is ze met me meegegaan. En eh 
weer liftende terug. En nou ja ik heb haar bij haar vader afgeleverd.  

 
00:53:00.23 
[image:  03:50:58.05 ] 
IV Heeft u haar nog veel gezien? 
AV Ik heb haar nog een keer gezien, toen zocht zij mij op bij mijn ouders, waar ik 

woonde. En ik heb haar boven op mijn kamer ontvangen. Ze was in gezelschap 
van kennelijk ook een jood en ze euhm ze wist op een of andere manier, ze zat 
financieel aan de grond. Dat is nog weer een verhaal op zichzelf. En dat ik nog dat 
geld had, die vijftienhonderd gulden en of zij dat kon krijgen.  
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00:54:02.27 
[image:  03:51:57.21] 
AV En toen heb ik verkeerd gereageerd. Toen voelde ik me beledigd. Achteraf heb ik 

dat betreurd maar goed dat is dan een primaire reactie. En ik heb gezegd, nou ja ik 
heb dr persoonlijk de deur gewezen. Later, de joden die teruggekomen zijn. Zijn 
van overheidsregeling nou, hoe moet je dat zeggen, slecht geholpen. Een geval 
heb ik gehoord.  

 
00:55:01.04 
[image:  03:52:53.19] 
AV Dat een meneer terugkwam en die had een zaak. En die zaak had een verwaltering 

gezeten. En die zaak had nog een belastingschuld, en toen werd die meneer, die 
kreeg z’n zaak dan wel terug maar die kreeg ook die belastingschuld terug.  

IV U bedoelt te zeggen dat. 
AV Dat de overheid die belastingen inde 
IV U bedoelt te zeggen dat u eigenlijk die vijftienhonderd gulden op had moeten 

geven.  
AV Nee die had ik niet, die had ik aan de mensen teruggegeven, anders had ik ze wel 

gegeven geloof ik. Maar ik, het kwam er op neer dat ik het werd niet met zoveel 
woorden gezegd, maar dat ik dat geld achterover gedrukt had, daar kwam het op 
neer.  

IV Dacht ze?  
AV En eh goed  
 
00:56:01.06 
[image:  03:53:51.10] 
AV Naderhand, de illegale werkers voor zover die gesneuveld waren kregen via de 

stichting 40 45 buitengewoon pensioen. Die weduwen dan bijvoorbeeld, en de 
gemeentesecretaris nee de gemeente ontvanger van Utrecht. Dhr Koster die zat 
ook in de illegaliteit en daar, die kende ik niet in het verzet maar op een of andere 
manier ben ik met die man in aanraking gekomen.  

 
00:57:01.14  
[image:03:54:49.07] 
AV En hij wou me geloof ik een baan aanbieden. Maar ja ik ging weer studeren. En 

die werd voorzitter van de pensioenraad, dat is hier verderop toen ìk woonde toen 
in de Rogier (…?). En eh het ging erom of Bella buitengewoon pensioen zou 
krijgen. En Bella had opgegeven, mij als referentie en dat zij illegaal werk zou 
hebben gedaan. 

IV Wanneer was dat ongeveer? 
AV Misschien een jaar naar de bevrijding of zoiets. Ja ik zit te denken want die 

pensioenraad was toen daar, maar ik woonde toen niet hier, maar werkte al hier in 
Den Haag.  

 
00:58:07.19  
[image:  03:55:52.20] 
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IV Wat heeft u gezegd? 
AV Ja dan ben ik erg principieel, zij was natuurlijk een Joods slachtoffer, maar had 

geen illegaal werk gedaan. Haar vader wel en euh ja, ik wou dus niet verklaren 
dat zij illegaal werk had gedaan. Nou, die Koster zat aan me te trekken, te trekken 
en te trekken. En zei toen: maar ja goed, ze was toch wel goed enzo. Ja er 
markeerde verder niks aan hè. Nou eh zegt ie dan eh  

 
00:59:02.10 
[image:  03:56:45.07] 
AV dan eh geef ik haar toch eh buitengewoon pensioen.  
IV Maar u was er eigenlijk.. 
AV Nee ik wilde geen verklaring afgeven dat zij in illegaal werk had gedaan. Maar 

toen ze dat pensioen kreeg, was ik heel gelukkig. Maar het is schandalig dat zo'n 
meisje eigenlijk, eigenlijk langs illegale weg na dat joodse verleden euh pensioen 
moet krijgen.  

IV Ik concludeer dat u een zoon bent van een accountant en een goede zoon van een 
accountant, heeft u ergens een foto van waar Bella opstaat? 

 
01:00:02.08 
[image:  03:57:42.21] 
AV Ja,  
IV Kunt u die even pakken? 
AV Die heb ik aan mevrouw Timmermans gegeven geloof ik.  
IV k geloof dat die hier achter ligt (Interviewer pakt een foto achter meneer) 
IV Kunt u misschien aanwijzen, waar het is en het vervolgens aan de camera laten 

zien.  
AV Ja (meneer zet bril op) 
AV Dat is hier, bij mijn vinger. En ik zit daarnaast.  
IV Het is hier hè.  
AV Dat is zij.  
IV Dan ga ik eventjes in de camera laten zien.  
IV U zit daar naast, u zit rechts naast haar.  
AV Ik zit aan de rechterhand van haar.  
 
01:01:02.16 
[image:  03:58:40.17] 
IV Kunt u het iets dichterbij houden.  
IV De studentenvereniging?  
AV Ja dit is Unitas en euh toen was allang de universiteit gesloten geloof ik, of 

althans de studenten moesten tekenen enzo. Maar dit zijn wat ouderejaars en toen 
hebben ze nog weer eens een etentje georganiseerd. Een groepje, ik stond toen 
eigenlijk buiten de studentenwereld. Maar ze hebben mij ook gevraagd.  

 
01:02:02.02 
[image:  03:59:37.21] 
AV En ik heb toen Bella meegenomen uiteraard hè.  
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IV Houd u die maar even vast, laat maar even zien.  
IV Dank u wel.  
AV (lacht) 
IV Ergens in het gesprek, zegt u dat er geld betaald moest worden. Vader Hartogh 

kwam geld vragen voor een, voor een omkoopbare, omkoopbare Duitser 
gevonden die geld wilde hebben zodat er voor gezorgd kon worden dat Bella en 
daar zei u iets niet, wat zou er dan gebeuren?  

 
01:03:00.23 
[image:  04:00:34.05 ] 
AV Kamp voor bevoorrechte joden. Zou opgenomen worden.  
IV Wat was de andere optie?  
AV Nou dat ze naar een concentratiekamp zou gaan, Auschwitz  
IV En wat gebeurde daar dan?  
AV Dan werden ze vergast.  
IV Wist u dat op dat moment? 
AV Dat weet ik niet. Dat heb ik me altijd afgevraagd. Maar ik geloof niet dat ik dat 

wist.  
IV Wist vader Hartogh dat?  
AV Dat weet ik ook niet.  
IV Maar u noemde in het gesprek, zo ze werd omgekocht, om te voorkomen dat ze 

zou worden vergast.  
AV Ja, ja dat weet ik nu hè.  
IV Achteraf 
AV Achteraf 
 
01:04:01.09 
[image:  04:01:32.08] 
IV Het ging om een bevoorrechte  
AV Dat wij in Nederland wiste, dat joden domweg vergast, vermoord werden. Dat 

was geloof ik niet bekend, misschien enkele mensen wel.  
IV Maar niet bij u? 
AV Nee, ik dacht het niet. Nee, ik geloof het niet.  
IV Het was, dat was de vraag. Een belangrijke vraag.  
IV Dank u wel 
AV Ja ik kan nog wel wat meer vertellen hoor. U stopt het nu?  
IV Ja het gaat om dit specifieke verhaal, en u heeft het goed verteld. Het past ook 

precies op de banden. Dus.  
 
01:05:01.01 
[image:  04:02:29.16 
 
IV Dat was hem.  
 
01:06:18.10 
[image:  04:03:43.22 
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EINDE 
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