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Inleiding

H

et is alweer 5 jaar geleden dat oma is overleden. Ik heb me altijd
afgevraagd hoe zij het zou maken, daarboven. Er gaat geen dag
voorbij dat ik daar niet aan denk. Soms hoop ik dat oma daar
iemand tegenkomt die haar begrijpt, in haar schoenen heeft gestaan.
Ik denk vaak terug aan de verhalen van oma uit de oorlog. Wat zij heeft

Samen zitten ze daar een hele tijd, pratend over van alles en nog wat. Oma
Ria en oma Gerda blijken van alles gemeen te hebben. Ze kletsen over
hun kleinkinderen, hun grootste liefdes, maar ook over dat wat hen het
meeste raakt; de oorlog.
Stuk voor stuk delen zij de meest persoonlijke verhalen uit hun jeugd. Ze

meegemaakt, welke keuzes zij heeft gemaakt. Wat zou ik doen? Welke
kant zou ik kiezen?

luisteren naar elkaar, ze lachen samen, maar laten ook samen een traan.

Ondertussen kijkt oma Ria neer op de aarde en kijkt naar haar verwarde
kleinkind Nicky. Goh, wat zou er in zijn hoofd omgaan? Denkt ze piekerend. Zittend op dat bankje daar, komt een vrouw aangelopen. ‘Het is wat,
die kleinkinderen,’ zegt de vrouw.
‘Vraag jij je nooit af wat er in hun hoofden omgaat?’ vraagt oma Ria.
‘Dagelijks,’ antwoordt de vrouw.
Oma Ria steekt haar hand uit: ‘Ria’.
De vrouw schudt haar hand: ‘Gerda’.

Liggend in mijn bed, kijk ik naar boven en denk ik na. Ik denk aan alle
verhalen van oma en het houdt me wakker. Ik weet echt niet wat ik zou
doen in tijd van oorlog, verdriet, pijn. Nu ik net zo oud ben als dat oma
was in de oorlog, vraag ik het me steeds meer af. Zou ik dezelfde keuzes
maken als oma en haar vriendinnen? Of zou ik wat anders doen?

4.

5.

‘Gerda, luister goed,’ zegt oma Ria. ‘Dit is mijn verhaal.’

S

Schuilkelder

amen met mijn ouders, broertjes en zusjes woonde
ik in een groot huis aan de rand van een groot bos.
In dit bos konden we altijd leuk spelen met iedereen
uit de buurt. Totdat in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak...
Omdat wij een groot huis hadden en er in de buurt veel
boeren woonden, hadden wij het redelijk goed. Wij hadden een grote kelder, daarom hadden wij onderduikers in
ons huis. In deze kelder hadden mijn ouders toen de oorlog uitbrak een tussenwand laten bouwen.
Achter deze wand konden dan verschillende onderduikers
zich schuilhouden als dit nodig was. Aan de andere kant
gingen wij schuilen als het luchtalarm afging. Op deze
manier hadden soldaten niet door dat er nog een dubbele
wand was. Bij ons in de kelder zaten best vaak soldaten.
Deze soldaten waren dan op trektocht naar het noorden.
Ons huis lag precies op een van de routes.
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Mijn ouders vonden het belachelijk dat er mensen zijn
die andere mensen niet accepteren. Om iets te kunnen
betekenen voor deze mensen, boden zij deze mensen een
veilige plek aan. Ik vond dit wel erg spannend, want als
ze werden ontdekt(,) dan hadden wij een groot probleem.
Zo hebben wij ook wel eens Duitse soldaten op bezoek gehad als het luchtalarm afging. Samen zaten we dan muisstil in de schuilkelder te wachten totdat dit alarm weer
opgehouden was en we weer naar buiten konden gaan.
Gelukkig is er nooit ontdekt dat we een dubbele wand
hadden waar onderduikers zaten.

Zou jij het aandurven om onderduikers in jouw huis te verstoppen?
De onderduikers die bij ons ondergedoken hebben gezeten, hebben het gelukkig allemaal overleefd. Helaas heb
ik van deze mensen nooit meer iets gehoord. Het had me
wel heel leuk geleken om deze mensen nog een keer te
spreken en om te kijken hoe het nu met ze gaat. Zeker
omdat er een paar bij zaten van mijn leeftijd. In die tijd
heb ik veel met hun gespeeld. Toen de oorlog voorbij was,
zijn ze allemaal weer teruggekeerd naar waar ze vandaan
kwamen.

- Ria
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Treinbriefjes
k woonde vroeger naast het spoor. Elke dag kwamen
er een heleboel treinen langs vol met eten. Tijdens de
oorlog werden er ook mensen in deze treinen vervoerd.

Van mijn vader moesten wij altijd naar binnen als er zo’n
trein langskwam. Hij wilde niet dat wij het geschreeuw
van die mensen zouden horen en dat we de wanhoop in
hun ogen zouden zien.
Wanneer de trein voorbij was, rende ik samen met mijn
broertjes en zusjes naar buiten. Daar lagen een hoop
briefjes. Deze briefjes hebben de joden achtergelaten.
Van onze vader moesten we deze briefjes laten liggen.
Hij zei: ‘Die briefjes laten we liggen, stel je voor dat de
Duitsers erachter komen. Dadelijk moeten wij zelf in die
trein naar het kamp’. Wij konden het niet laten en besloten toch een briefje te lezen. In het briefje werd gevraagd
of wij naar een nummer wilde bellen en wilde zeggen dat
Annet onderweg naar Duitsland was. Een van mijn broertjes zei: ‘Doe dat nou niet, dadelijk komt vader erachter’.

8.

Na lang twijfelen hebben we toch gebeld. De vrouw was
ons erg dankbaar. Vanaf die dag raapten we alle briefjes
op die achterbleven, nadat er een trein langs was gereden. Vader mocht er niet achter komen en ook moesten
we opletten voor de Duitsers.

- Gerda

Zou jij de briefjes
Zouoprapen
jij de briefjes
om anderen
oprapen?
te kunnen helpen?
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Duitse soldaat

ns huis lag precies op de route naar het noorden.
De soldaten kwamen vaak even bij ons langs en
bleven meestal een paar uur om zich te wassen en
om iets te eten. Eén keer kwam er een soldaat helemaal
alleen aanlopen. Hij vroeg of hij misschien een nachtje
kon blijven slapen. De soldaat was zo uitgeput van de
tocht die hij had afgelegd. Mijn ouders vonden het goed
dat hij even zou blijven. Hij mocht blijven slapen en ook

Het beviel de soldaat goed bij ons thuis. Zo goed, dat hij
uiteindelijk een week is gebleven. De Duitse soldaat bleek
een hele vriendelijke man. Vaak vertelde hij dat hij eigenlijk helemaal niet wilde meewerken aan de oorlog, maar
hij werd gedwongen.

kreeg hij te eten.

merkt, of deed alsof hij dit niet heeft gezien.

Toen ik en mijn broertjes en zusjes terugkwamen van het
buitenspelen, begon de soldaat ineens te huilen. Hier begreep ik niks van. Ik kon de soldaat niet verstaan, omdat
hij Duits sprak en ik deze taal niet beheerste. Mijn moeder
legde mij uit dat hij vertelde dat hij zelf ook kinderen had
en dat ik en mijn broertjes en zusjes hem hieraan herinnerde. Het deed hem goed om mij en mijn broertjes en
zusjes te zien spelen.
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Wat hij niet wist, is dat terwijl hij bij ons verbleef er ook
onderduikers in ons huis zaten. Hij heeft hier niks van ge-

- Ria

Wat zou jij doen als een Duitse soldaat om hulp zou vragen?
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W

Appels

ij hadden het geluk dat we thuis een moestuin
hadden, in vergeleken met tegenwoordig was
het nog steeds bijna geen niks te eten. Maar in
die tijd wisten we niet beter, dus hadden we ook niet zoveel honger.
Af en toe stond er een wagon vol met appels voor ons
huis. Die wilden wij natuurlijk wel jatten van de Duitsers.
Door een gleuf in de wagon, sneden we met een mes de
appels door. Op deze manier konden we ze uit de wagon
pulken. De Duitsers mochten hier niet achterkomen, want
in die tijd werkten ze met voedselbonnen. Doordat wij de
appels opaten hadden wij ’s avonds minder honger. Het
eten wat hierdoor overbleef, konden wij weer aan anderen
geven.

Zou jij dit durven?

- Gerda

Zou jij dit durven?
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O

Gewoon een mens

p een dag hoorden we een harde knal. Ik was met
mijn broertje en zusje aan het buitenspelen vlak bij
huis toen het gebeurde. Vanuit het bos kwam een
soldaat aangerend. In het Duits begon hij te schreeuwen
en te schelden. Zo snel als ik kon, tilde ik mijn broertje op
en pakte ik mijn zusje bij de hand. We renden naar huis,
gevolgd door de soldaat.
Eenmaal thuis aangekomen, deed moeder open. Ze schrok
ontzettend van de Duitse soldaat die daar voor haar stond
met een bloedende neus, dit zag ik aan haar. Wat doet die
soldaat hier? Wie heeft er op hem geschoten? Ondanks
dat moeder er bang uitzag, stelde ze voor dat de soldaat
binnen mocht komen. Ze vertelde hem dat hij wel zijn
wapen buiten zou moeten laten. De soldaat was het niet
van plan, maar uiteindelijk luisterde hij wel naar moeder.
Ik kreeg wat medelijden met de man… Hoe meer ik naar
hem keek, hoe meer ik besefte dat hij ook maar gewoon
een mens was. Hij bestond ook uit vlees en bloed, net als

14.

wij en hij had echt pijn.
Moeder zorgde goed voor hem. Ze gaf hem zelfs eten en
drinken, terwijl we dit zelf maar zo weinig hadden. Misschien was hij er zonder moeder haar hulp wel niet meer
geweest. Achteraf ben ik er altijd blij mee geweest dat
moeder toen zo goed voor hem heeft gezorgd. Hij was
tenslotte gewoon eens mens, net als jij en ik.

- Ria

Zou jijjij jouw
jouweten
etenafstaan
afstaanom
omeen
eenander
andertetehelpen
helpeninintijd
tijdvan
vanoorlog?
oorlog?
Zou
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