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Inleiding
Het begon allemaal op 10 mei 1940, 24 dagen na mijn elfde verjaardag. Mijn vader en ik
stonden voor het huis en keken naar de lucht waar we, tot onze verbazing, heel veel
vliegtuigen zagen. Toen we nauwkeuriger keken ontdekten we het Duitse herkenningsteken
op de vleugels en wisten we onmiddellijk dat het dreigende vooruitzicht van een oorlog,
werkelijkheid geworden was. Gewoonlijk was mijn vader een rustige man met een
vriendelijke uitstraling, iemand die zelden kwaad werd. Deze man begon te schreeuwen,
schudde zijn vuist naar de bezetters en schreeuwde niet zulke vriendelijke woorden naar
boven.
Daarna ging hij snel naar binnen en toen ik hem terug zag had hij zijn oude legeruniform aan.
Zichtbaar een paar maten te klein, mouwen te kort, knopen te strak, maar hij was klaar voor
het verdedigen van zijn land.
Nadat hij afscheid genomen had ging hij naar de plaatselijke kazerne. Later die avond, toen
hij terugkeerde, was het Duitse leger de stad al binnengekomen. De geschiedenis leert ons
dat het Nederlandse leger, met de middelen die ter beschikking stonden, hard heeft
gevochten. Maar nà de moorddadige bombardementen, die duizenden mensen het leven
kostten, werd het leger binnen 5 dagen verslagen. En zo begon 5 jaar bezetting, 5 jaar terreur
en 5 jaar van verschrikkelijke wreedheden.
De eerste paar maanden waren nog niet zo erg. Het leven was nog niet zo anders, behalve dat
er overal Duitse soldaten waren met hun oorlogstuig en hun constante lawaai in de straten.
Jooden vervolging en Verzet
Maar al gauw werd duidelijk wat Hitler van plan was met de Joodse burgers.
Er kwam een bevel dat alle mensen die van Joodse komaf waren, jong en
oud, een davidsster moesten gaan dragen, met het woord “Jood” erop. Toen
ontdekte ik dat een aantal vriendjes van mij joods waren Ze kwamen spelen
met dezelfde kleren, dezelfde jassen maar nu met een gele davidsster met het Duitse woord
Jude erop. Wat mensonterend! Wat monsterlijk!
Onze vriendjes moesten zich onderscheiden; de sterren maakten duidelijk dat zij anders waren
dan wij, ze waren Joden!
Maar het werkte wel voor de Duitse bezetter, zo onderscheidden ze de joden effectief en
waren ze makkelijk herkenbaar.
Snel daarna kwam de volgende verordening: ”Joden mochten alleen op bepaalde uren
winkelen, Joden mochten niet langer naar de bioscoop, concerten of voorstellingen.” Wij, de
”gewone” burgers, kregen rantsoen bonnen voor voedsel, maar de Joden kregen maar de helft
van het aantal levensmiddelen bonnen en dus maar de helft aan voedsel. Binnen het jaar
begon het wegvoeren van de Joden.
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Ik herinner me dat mijn ouders met een aantal leden van onze kerk bij elkaar kwamen om te
overleggen over de situatie en al gauw werd ”het Joods Reddings comité” opgericht.
Verschillende leden van de kerk deden mee. Zo ook een goede
vriend van mijn vader, Arend Smit, hij werd de leider van het
comité.Het duurde niet lang, voordat ze heel actief werden.
Er waren extra rantsoen kaarten nodig voor degenen, die
ondergedoken zaten. De enige manier om daar aan te komen was ze
zelf te gaan halen.
Dus pa (de stille man) en z’n maten gingen naar het centrale
distributie-centrum, overvielen het gebouw en hielpen zichzelf aan
de op dat moment waardevolle bonnen.
Daarna gingen ze naar het gemeentehuis, naar de afdeling
Arent Smit
Burgerlijke Stand, waar ze, al dreigend met vuurwapens, een lading blanco paspoorten
meenamen. De paspoorten zouden voornamelijk gebruikt worden voor het geven van een
nieuwe , niet Joodse, identiteit aan Joodse onderduikers.
Omdat de razzia’s doorgingen moesten er steeds meer onderduik adressen gevonden worden.
Het huis van mijn ouders was vrij klein en op dat moment woonden er al 6 of 7 kinderen.
Toch werd er een tijdelijke slaapplaats gemaakt voor mij en mijn broer: mijn vaders
werkplaats. .Wanneer onze eigen slaapkamer werd gebruikt door ons ”bezoek”, dan sliepen
wij in de werkplaats.
Onze eerste logees waren meneer en mevrouw Brandon en hun 13-jarige dochter: Lenie.
Gewoonlijk bleef niemand heel lang en ook zij vertrokken al snel naar een andere locatie.
Deze familie heeft de oorlog overleefd. Zij woonden vele jaren in onze stad. En onze families
zijn heel goed bevriend geraakt. We noemden ze oom Louis en tante Jetty. Later zijn ze naar
Ontario in Canada geëmigreerd.
Een ander gezin, dat wat langer bij ons gebleven is, bestond uit meneer en mevrouw Van
Engelen en hun dochter Jo. De dochter was achter in de twintig. De ouders waren zeer
vriendelijk en ze waren de meest behulpzame mensen die je maar kon vinden.
Maar Jo was nogal verwend en dat werd een probleem. Om in de oorlog als Jood te kunnen
overleven, mocht je nooit het huis, waar je ondergedoken zat, verlaten. En zeker niet op straat
gaan wandelen. Alleen in het donker en ’s nachts kon men even naar buiten en dan nog alleen
maar op het plaatsje achter het huis. Maar Jo, die duidelijk een Joods uiterlijk had, liep op
een dag heel eigenwijs de straat op. Ze werd nadrukkelijk gewaarschuwd dat nooit weer te
doen! Maar tevergeefs; want op een middag kwam ze doodsbang het huis binnen rennen.
Terwijl ze op straat liep was ze een Duitse soldaat gepasseerd, die haar nadrukkelijk had
bekeken. Later die middag hoorde ik veel lawaai uit de keuken komen. Toen ik door het
raam naar binnen gluurde zag ik mijn vader en zijn vriend Arend Smit samen met een
doodsbang Joods meisje. Ze werd tegen de muur geduwd door Arend Smit, die een
vuurwapen in zijn hand had, en tegen haar schreeuwde: ” Als ik merk dat je nog één keer de
straat opgaat en zo meneer Hulstein , zijn vrouw en kinderen en veel anderen, die wanhopig
proberen jouw leven te redden, in gevaar brengt, dan kom ik terug met dit pistool en haal
persoonlijk de trekker over!
Dat was voldoende. We hebben haar daarna nooit meer op straat gezien!
Alle drie hebben zij de oorlog overleefd. Kort na de oorlog is meneer van Engelen overleden.
Jo en haar moeder zijn geëmigreerd naar Australië.
Zodra de ene familie het huis verliet, nam een andere familie hun plaats over en wij moesten
weer verhuizen naar de slaapplaatsen in de werkplaats.
Zondigen op Sabbath
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Naast alle stress en angst waren er ook leuke en grappige momenten.
Op een dag gingen mijn ouders ergens op bezoek en toen ik later op de avond thuis kwam en
de donkere kamer binnenliep, kwam er een stem uit het duister die zei: ”Zou je alsjeblieft. het
licht aan willen doen?”Eerst dacht ik dat deze persoon erg lui was, maar later realiseerde ik
me dat het Sabbath was en een Jood dus niet mocht werken na zonsondergang. Het licht aan
doen vonden ze ook werken en was dus zondigen.Dus werd ik gevraagd voor hem te zondigen
en werd daarvoor uitvoerig bedankt!
Herrie in huisElk land heeft z’n eigen uitdrukkingen, welke vaak moeilijk te vertalen zijn,
zonder een deel van de betekenis te verliezen. Wij, Christenen, houden onze kerkdiensten
vaak kalm en rustig. Dit in groot verschil met de manier waarop het in de synagoge toegaat.
Op een dag, toen we zaten te eten met onze Joodse gasten, waarschuwde mijn vader ons dat
we niet zoveel lawaai moesten maken. Maar niemand luisterde. Daarop werd mijn vader boos
en zei: ”kinderen nu is het genoeg het is hier geen synagoge!”
Mijn moeder schrok zich naar, vader verslikte zich, maar onze Joodse gasten schoten in de
lach! Zij vonden het geweldig. Dat was nog eens een voorbeeld van het feit dat Joden veel
gevoel voor humor hebben en zich niet snel beledigd voelen. Ook al zou je dat vandaag de
dag ”discriminatie”noemen.
Berichten in Code
Gedurende de bezetting jaren was het verboden een radio te bezitten. Alle radio’s moesten
ingeleverd worden, zodat niemand naar de uitzendingen van de BBC kon luisteren.
Vader had een oude radio gevonden en deze keurig ingeleverd. Hij kreeg er zelfs een
tegoedbon voor. Zijn eigen radio hield hij verborgen en veel avonden luisterde hij naar de
BBC Naar het nieuws, maar ook naar sommige berichten in geheime code zoals ”de maan is
blauw” of ”het komt als mosterd na de maaltijd” Toen vader op een avond weg was had hij
mij gevraagd om naar de radio te luisteren. Nà het nieuws kwam toen die geheime
boodschap.
De volgende nacht verliet vader de stad voor een paar dagen.
Later hoorde ik dat er ergens in de weilanden een dropping was geweest van wapens en
blanco paspoorten.
Theo Westhof gefusilleerd
Op een nacht hoorden we een hoop lawaai; roepen en schreeuwen. Toen we door de
verduistering gordijnen gluurden, zagen we de Gestapo bij de buren naar binnen gaan.
Meneer Westhof werd gearresteerd. Toen hij naar de wachtende wagen werd gebracht, rende
hij er opeens vandoor en verdween in de donkere nacht.
Eén van de Gestapo-mensen richtte zijn geweer en schoot. Maar hij miste. Een tweede schot
miste ook. Meneer Westhof was , naar onze overtuiging, gered door God!.
Meneer Westhof ontsnapte en dook onder voor de rest van de oorlog en overleefde. Helaas
ging de Gestapo toen naar het huis van zijn broer en schoot die dood. Theo Westhof was het
eerste lid van onze kerk , die zijn leven heeft gegeven om anderen te redden.
Stroopsmeren
Vader en de buurman hadden een plan bedacht om aan eten te
kunnen komen.Ze zouden een varkensstal bouwen, groot genoeg om
2 varkens te houden.het was natuurlijk verboden om dieren te houden
voor de slacht, zoals kippen en geiten.
Wij moesten verhongeren, zodat het Duitse leger voldoende eten had.
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Maar de varkensstal werd gebouwd en vader pakte zijn fiets met fiets tassen en ging naar een
bevriende boer, die precies had wat hij zocht: lieve kleine biggetjes!
Hij koos 2 biggetjes uit en stopte er één in elke fietstas en ging op weg naar huis.
Toen hij bij de brug over het kanaal kwam, gebeurden er 2 dingen.
Bij de brug stonden 2 Duitse soldaten, die alle voertuigen en personen controleerden op
illegale spullen en voedsel. Juist op dat moment begonnen de biggetjes te knorren en te
schreeuwen.. Vader draaide om en reed terug naar de boerderij, waar hij het verhaal vertelde.
”Geen probleem”, zei de boer en hij vroeg zijn vrouw de strooppot te halen.
Toen smeerde hij met een houten lepel de snuiten van de biggetjes vol stroop.
”Dit houdt ze wel een poosje bezig en stil”, zei hij. Vader fietste terug naar de brug en werd
niet gecontroleerd . Er werd zelfs even naar hem gezwaaid, dat hij door kon rijden.
Zo kwam hij veilig thuis, terwijl de biggetjes nog druk bezig waren hun snuit schoon te
likken.
In de volgende maanden werden de biggetjes groter en op een dag, toen er behoefte was aan
vers vlees, werd één van de varkens uitgekozen en geslacht. Het vlees werd verdeeld tussen
de 2 gezinnen.
Varken op de vlucht
Het andere varken groeide nog een poosje door en werd een enorm beest
van wel 400 pond!
Op een zondagmorgen , toen wij naar de kerk waren, kwam er een grote
wagen met 3 mannen aanrijden. Iemand in de buurt had de locale
autoriteiten op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van het varken
en nu kwamen ze het vorderen; omdat het verboden was een slachtdier te
bezitten. Het lukte de mannen het varken uit de varkensstal te halen en
naar de weg te brengen. Toen besloot het varken niet meer mee te
werken. Het worstelde zich los uit de greep van de mannen en rende weg over de stoep. Juist
op dat moment waren de kerkdiensten van zowel de Gereformeerde Kerk, als de Hervormde
Kerk afgelopen en stroomde de stoep vol met op z’n zondags geklede kerkgangers op weg
naar huis.
Het boze varken stormde recht op de groep mensen af en gooide er een heleboel om( als
kegels op een bowlingbaan). Het varken werd uiteindelijk een aantal huizenblokken verder
opgevangen en meegenomen.
Veel later, na de oorlog, ging mijn vader naar de gevangenis, waar één van de mannen voor
zijn oorlog daden gevangen zat. Toen mijn vader hem vroeg naar het varken, gaf hij toe dat
het varken nooit was afgegeven bij de autoriteiten, maar geslacht en verdeeld was tussen zijn
maten.
Om dit verhaal wordt nog vaak gelachen bij familie bijeenkomsten!!
Gezinsuitbreiding
Nà verloop van tijd werd mijn vader meer en meer betrokken bij het Joodse Reddings Comité.
Samen met veel andere leden, mensen uit de buurt en van onze kerk.
Op een dag werd er gebeld over een speciaal probleem.
Een Joodse vrouw, die ergens in de grote stad ondergedoken zat, had een baby gekregen, een
jongetje. Waar zij en haar man ondergedoken zaten was het onmogelijk de baby bij zich te
houden. Het huilen van de baby zou zeker opgemerkt worden. Na dit telefoontje pakte mijn
moeder de kinderwagen en ging naar het station. Daar zou ze een dame, verkleed als
verpleegkundige ontmoeten en een wachtwoord zeggen. Alles ging zoals gepland. De
verpleegkundige was er , het wachtwoord klopte en de baby werd in de kinderwagen gelegd.
Toen kwam moeder naar huis met een nieuw lid voor ons toch al grote gezin van 9 kinderen.
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Mijn moeder was zelf of dat moment zwanger van haar haar 10de kind.
We waren erg gek met deze baby. Mijn zusjes moederden over hem.
Vader had een goede vriend in het Joodse Redding's Comité, die op het gemeentehuis werkte
bij de Burgerlijke Stand. Deze zorgde ervoor dat de baby werd ingeschreven onder de naam:
Jack Hulstein en zijn geboortedatum was 14 april. Het jongetje is de rest van de oorlog,
gedurende bijna 3 jaar, bij ons gebleven.
Foto van Zuster Irene en Ben {Sjakie}
Streep erdoor
Nà de oorlog hebben zijn ouders ons weten te vinden via Het Rode
Kruis.
Jack is nog een poosje bij ons gebleven, terwijl zijn ouders in de
weekenden bij ons op bezoek kwamen. Langzamerhand heeft hij op die
manier zijn ouders leren kennen en op een dag was het tijd om met z’n
ouders mee te gaan naar hun huis.
Wij zijn vaak bij hem op bezoek geweest en zij bij ons. Tot het jaar
1954. Toen zijn mijn ouders , mijn broer en mij n 9 zusjes naar Vancouver geëmigreerd.
Bijna een jaar daarna kregen ze een brief van Jack, die nu Ben de Goede heette, waarin hij
schreef dat hij graag bij hen wilde komen wonen in Vancouver. ”Ik wil thuis komen bij papa
Henk en mama Gees”, zo schreef hij.
Hij kwam en bleef voor altijd onze broer Ben. Op dit moment woont hij in Tappen B.C., is
getrouwd en inmiddels opa.
Ik bezit een uittreksel van het familie register. Alle kinderen staan daarop vermeld. Ook de
naam van Jack Hulstein staat er op , met een streep er door.
Dit is één van mijn belangrijkste bezittingen, omdat een simpele streep door een naam zo’n
geweldig verhaal vertelt!
Repressailles
Op 30 oktober kwam er een order van een Duitse commandant, dat iedere beschikbare man in
de leeftijd tussen de 18 en 45 jaar, zich moest melden op de markt in de stad, met een schop,
omdat ze aan het werk gezet zouden worden bij het maken van loopgraven en andere zaken .
Dit om de Duitsers te helpen het oprukken van de geallieerde legers tegen te houden .
Dit was natuurlijk tegen de afspraken van de Conventie van Geneve en er waren dan ook
maar een paar mannen, die zich kwamen melden.
De Duitsers gingen toen naar de plaatselijke gevangenis en kozen daar willekeurig een aantal
mensen uit, die gevangen zaten voor simpele zaken als verkeers overtreding of het smokkelen
van eten. Ook waren er 3 geallieerde piloten in de gevangenis; hun vliegtuigen waren
neergeschoten en zij waren er met hun parachute uitgesprongen. Deze mannen, 13 in totaal,
werden dood geschoten. Hun lichamen werden op een open vrachtwagen geladen en daarna
tentoongesteld aan de kant van de weg bij verschillende belangrijke wegen.
Via radio en luidsprekers werden de mensen geïnformeerd over de dood van deze mannen en
gewaarschuwd dat hen hetzelfde zou overkomen als zij zich niet, zoals bevolen, zouden
melden.
Dit maakte veel mensen bang, vooral de vrouwen. Deze vroegen hun man en zonen dringend
aan de oproep gevolg te geven.
Werken voor de vijand, of toch niet.....
En jawel een grote groep mannen marcheerde langs ons huis met voorop een aantal Duitse
soldaten. Vader keek het raam uit en zag tot z’n ongenoegen zijn zwager lopen in de groep ,
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die naar het marktplein geleid werd. Vader liep naar beneden naar het gereedschap schuurtje,
greep een schop, rende de straat op en ging tussen de groep mannen lopen.
Hij liep tussen de mannen door naar mijn oom en vertelde hem wat hij er van vond dat hij
zich vrijwillig aangemeld had. ”Geen enkel familielid van mij gaat voor de Duitsers werken”,
zei hij. Hij vertelde hem hoe ze zouden ontsnappen. Hij zou voor afleiding zorgen en
ondertussen moest zijn zwager wegrennen. Vader zorgde toen voor veel commotie door te
gaan schreeuwen alsof hij veel pijn had en zich op de grond te laten vallen . Toen de soldaten
kwamen kijken wat er aan de hand was, vluchtte mijn oom weg.
Hij sprong over een hek en rende door de voordeur van het eerste het beste huis, dat hij tegen
kwam. Een huis van volslagen vreemden. Hij rende het huis door, de achterdeur uit, naar het
huis van een vriend, zoals afgesproken met mijn vader.
Nadat mijn vader een stukje in de groep was verder gemarcheerd, kreeg ook hij de
gelegenheid te ontsnappen. Hij ontmoette mijn oom in het afgesproken huis.
De volgende morgen werd mijn moeder gebeld door de mevrouw, die in dat huis woonde, om
te zeggen dat alles goed was en dat mijn vader en mijn oom daar een poosje zouden
onderduiken; totdat alles weer rustig was.
Mijn moeder heeft ons, uit veiligheidsoverwegingen, hier niets van verteld.
Ze zei alleen dat vader veilig was.
De volgende dag vroeg moeder mij een partij eten te brengen naar een hongerige familie.
”Alleen afgeven aan de mevrouw en dan direct terugkomen”, had ze gezegd.
Toen ik bij het huis kwam trof ik de mevrouw aan in de keuken. Ik gaf haar het eten en
draaide me om om weer de deur uit te gaan. Opeens hoorde ik een stem van ergens onder de
keukenvloer vandaan. ”Corrie, kun je ons de po brengen? We moeten allebei nodig plassen”.
De mevrouw legde haar vinger tegen haar lippen en knipoogde naar me.
Toen wist ik dat het mijn vader en mijn oom waren , die daar onder de vloer zaten!
Na een paar dagen, toen alles er weer veiliger uitzag, kwam mijn vader weer thuis.Thuis bij
zijn vrouw, z’n zoons en z’n dochters en z’n kleine logeetje, ons joodse broertje.
Alle andere Joodse onderduikers waren stilletjes verplaatst naar een ander onderduikadres
Tenminste voor eventjes.
Fietsenrazzia
Omstreeks die tijd kwam onze dominee, ds. Nawijn, mijn vader waarschuwen
dat de situatie steeds gevaarlijker werd en dat hij heel erg voorzichtig moest
zijn.
De dominee was zelf ook niet altijd even voorzichtig en was ook erg intensief betrokken bij
de ondergrondse.
Nu onze onderduikers weg waren konden mijn broer en ik weer in onze eigen slaapkamer
slapen. Dit duurde maar een paar dagen, want als snel moesten we weer verhuizen naar onze
slaapplaatsen in de werkplaats.
Maar nu voor heel andere logees: Onze bedden werden gebruikt door 2 geallieerde piloten,
die ergens boven Holland neergeschoten waren. Met hulp van de ondergrondse probeerden zij
naar Engeland terug te komen.
Via een geheime boodschap, verzonden door de BBC, hoorden wij later dat dit gelukt was.
Toen we weer naar onze eigen slaapkamer terug gingen schrokken we ons rot, want onder het
bed lag een grote stengun. We namen het wapen mee naar beneden en richtten het op mijn
vader en riepen: “handen omhoog”.
Snel pakte hij het wapen af en haalde het ’s morgens uit elkaar.
Alle losse delen van het wapen stopte hij in onze zadel tassen van de fiets en toen gaf hij ons
een adres in de stad waar we het heen moesten brengen.
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Op het moment dat wij bij de grote weg kwamen werden we omsingeld door Duitse soldaten,
die de mensen hun fietsen afnamen.
Het Duitse leger kwam vervoermiddelen tekort en daarom pikten ze onze fietsen.
Een heleboel fietsen stonden al tegen een hek geparkeerd. Onze fietsen werden erbij gezet,
met wapen en al.
Ik wilde er al snel vandoor gaan, voordat de zadel tassen bekeken zouden worden, maar mijn
broer Henk had een ander idee.
Hij liep naar een Duitse soldaat en vroeg hem of het waar was dat in Duitsland iedere moeder
met meer dan 4 kinderen een medaille krijgt van Hitler.
“Ja”, zei de soldaat, ”dat klopt”.
”Nou”, zei mijn broer. “Mijn moeder heeft 9 kinderen, zij krijgt geen medaille, maar jullie
stelen de fietsen van haar kinderen”. “Heeft ze 9 kinderen?”, vroeg de soldaat en toen draaide
hij zich om en gaf ons onze fietsen terug. Opgelucht en blij fietsten we verder en zo konden
we veilig het wapen op het goede adres brengen.
Vlak nà dit avontuur kwamen er bij ons thuis nieuwe onderduikers.
Veel namen ben ik vergeten, maar hun gezichten herinner ik me nog wel..
Gespannen en angstige gezichten. Wat een vreselijke en angstige tijd moet dat voor hen
geweest zijn.
Niet alleen voor de Joodse onderduikers, maar ook voor hun helpers, die zorgden voor
onderdak en eten om zo levens te redden.
De mensen, die de Joden hielpen, riskeerden hun eigen leven en dat van hun hele familie.
Als het ontdekt werd dan werden ze opgepakt en gevangen gezet of soms zelfs dood
geschoten of naar concentratiekampen gestuurd.
Woeste Hoeve
Op een dag kwamen er 2 grote bussen langs ons huis.
In die bussen zaten 121 mannen. Sommige Politieke gevangenen, sommigen
gewoon opgepakt op straat, sommigen uit de plaatselijke gevangenis en 2
geallieerde piloten.
Ze werden naar een open veld net buiten de stad gebracht.
Alle 121 werden neergeschoten met machinegeweren.
Eén man overleefde.
Dit was een vergelding voor een overval door de ondergrondse op een Duitse auto.
Deze massa moord was om ons een lesje te leren.
Veel later besefte ik pas in welk gevaar mijn ouders hadden verkeerd en wat voor vreselijke
angstige momenten zij gehad moeten hebben.
Zij hebben ons daar nooit iets van laten merken; terwijl zij wel degelijk wisten, waar de
Gestapo toe in staat was.
Bovenstaand foto is het Monument in Woeste Hoeven.
Ongelooflijk
Het is geen wonder dat de huidige generatie zich niet voor kan stellen hoe het was in die jaren
en wat de mensen in die 5 jaren meegemaakt hebben.
Hoe kun je uitleggen wat mensen elkaar aan kunnen doen.
Ze zullen het haast niet kunnen geloven als ik ze vertel dat er op een nacht een huis
tegenoveon huis, werd doorzocht door de Gestapo.
Ze vonden een Joods echtpaar, dat daar ondergedoken zat.
Dit echtpaar werd uit het huis gesleept naar een auto, die buiten stond te wachten.
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De jonge vrouw huilde hartverscheurend toen een Duistse soldaat naar buiten kwam. Hij hield
een piep kleine baby op de kop vast aan één beentje en schreeuwde: “kijk eens wat ik
gevonden heb, hier vangen!” Hij gooide de baby naar de Duitse soldaat, die bij de wagen
stond te wachten. Deze kon de baby niet vangen en de baby viel op de grond.
Ik kan vandaag de dag nog steeds het geschreeuw van die moeder horen.
Toch is dit maar één van de vele miljoenen verhalen over Hitlers ”Entlösung”.
Inval
En toen op een nacht, gebeurde hetgeen we lang gevreesd hadden. Even
voor achten in de avond had vader z’n verstopte radio gepakt en in de
kamer achter het gordijn gezet..
Het gordijn hing voor de tuindeur, die normaal goed op slot zat.
Vader zocht naar de zender van de BBC. , want nà de uitzending van het
avond nieuws, werden er vaak geheime boodschappen in code
doorgegeven.
Juist op dat moment hoorden we het geluid van piepende auto banden, geschreeuw in het
Duits en stampende laarzen op het grindpad, dat naar onze voordeur liep.
Vader wist meteen dat dit het moment was, waar hij altijd bang voor geweest was.
Hij vroeg mij snel naar boven te gaan en de aktetas, die verstopt was onder het bed , weg te
halen. Toen ik de trap op naar boven rende zag ik nog net een glimp van de eerste Duitse
Gestapo man, die naar de tuindeur rende. Tot mijn verbazing was de deur niet op slot en de
man liep meteen door naar binnen, struikelde over de radio en viel languit op de vloer van de
woonkamer.
Hij was gevallen over een radio, die was afgesteld op de zender van de BBC.
Ik kon ongezien naar de slaapkamer komen, pakte de aktetas en liep er mee naar de meisjes
slaapkamer. Ik opende het dakraam en gooide de tas uit het raam op het dak.
Hij gleed naar beneden tot in de dakgoot.
Net toen ik het dakraam dicht deed, werd ik in mijn nek gegrepen en zag ik een dikke
Gestapo, die mij vroeg wat ik aan het doen was.
Vandaag de dag weet ik dat het God was die mij de juiste woorden liet zeggen. Ik vertelde
hem heel kalm dat ik het raam dicht deed, omdat mijn zusjes het koud hadden.
Hij bracht me naar de andere slaapkamer, waar mijn broer Henk lag te slapen. Ruw schudde
hij hem wakker en begon de 13-jarige jongen allerlei vragen te stellen.
”Waar zijn de Joden? en wat weet je over meneer Smit?”
Slaperig keek Henk de man recht in z’n gezicht en zei: ”weet ik niet, laat me slapen”.
Maar ook hij werd vast gegrepen en we werden samen naar het trapgat gesleurd. Boven aan
de trap kregen we allebei een schop onder onze kont, zodat we de trap afvielen tot beneden in
de gang. Toen begonnen we, waarschijnlijk van de zenuwen, vreselijk hard te lachen.
We lachten alsof we naar een komische film zaten te kijken.
Maar het lachten verging ons snel toen we de woonkamer in moesten lopen.
Daar stond vader met z’n handen omhoog. Er was een wapen op hem gericht .De man, die
over de radio gestruikeld was, zei: ”alleen al hierom gaan we je dood schieten”.
Mijn moeder zat in haar stoel met ons kleine Joodse broertje op haar schoot.
Ze was op dat moment zwanger van mijn zusje Irene. het was overduidelijk dat daar iets niet
klopte. Een baby op schoot met donker haar en een donkere tint (nog niet eens één jaar oud)
en hoogzwanger.
Eén van de Gestapo-mannen was een Nederlandse collaborateur en opeens vroeg hij in het
Nederlands: “Hoe oud is deze baby?”
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Mijn moeder gaf hem rustig antwoord en zei:”Hij is ander halfjaar jaar oud, maar heeft een
ontwikkeling achterstand, omdat hij veel te vroeg geboren is”.
Hier nam hij genoegen mee. Maar toen begon hij vragen te stellen over waar de Joden waren
en wat ze wist over vader z’n partner meneer Smit en over veel andere mensen, die bezig
waren met acties, gericht tegen het Duitse Rijk.
Mijn moeder bleef herhalen dat ze werkelijk geen idee had waar hij het over had. Hierdoor
werd de man vreselijk boos.
Toen pakte hij een pakje lucifers uit z’n zak, stak een lucifer aan en zei tegen mijn moeder dat
, als hij niet de goede antwoorden kreeg, hij de tent in brand zou steken.
Ik zal nooit mijn moeders reactie vergeten en haar moed en vertrouwen toen ze antwoordde:
“ik hecht geen enkele waarde aan aardse goederen, niet aan mijn huis, niet aan mijn meubels.
Als je zonodig deze “tent”plat wil branden, ga je gang. Laat me alleen mijn kinderen
meenemen”. Maar de man zei: ”Je kinderen meenemen, dat valt nog te bezien! Toen hield
mijn moeder snel haar mond. Haar kinderen waren haar waarde volste bezit.
Vader weggevoerd
Toen kreeg mijn vader handboeien om en wilden ze hem wegvoeren.
Op dat moment werd mijn zus Hanny, net 14 jaar oud, vreselijk emotioneel en smeekte één
van de soldaten haar vader weer thuis te brengen.
Deze man had zich ook wat anders gedragen dan de anderen, kalmer en met een verdrietig
gezicht. Hij leek wat humaner dan de rest. Hij zei tegen mijn zus dat hij zou zien wat hij kon
doen. Hij had een heel mooi horloge om zijn pols. Mijn zusje vroeg hem haar het horloge te
lenen. Ze zou het hem terug geven als vader weer thuiskwam. Hij keek nogal schaapachtig en
de andere mannen zeiden dat hij dat niet kon doen.
Zij lieten mijn vader mijn moeder gedag zoenen. Hij keek ons aan en zei dat we goed op
moeder moesten passen. Toen liepen de soldaten met vader de deur uit naar de wachtende
auto.
Ze namen een echtgenoot en vader mee, wiens enige fout was dat hij heilig geloofde dat God
van hem verwachtte dat hij z’n naaste lief zou hebben als zichzelf; hulp moest bieden aan
diegenen die in nood verkeerden en onderdak verlenen aan thuis lozen.
Proberen diegenen te redden die dreigden gevangen genomen of gedood te worden.
Meteen, toen vader weggevoerd was, kwam moeder in actie .
Ze dropte het kleine Joodse jongetje in de kinderwagen en zei tegen mijn zusje en mij de baby
naar haar zus te brengen. Die woonde dichtbij.
Het was ondertussen ver na de avondklok. We moesten daarom door steegjes en tuinen rijden
om bij het huis te komen. Het was noodzakelijk hem daar te brengen, voor het geval dat de
Gestapo een helder idee kreeg en ging twijfelen over de baby en de hoogzwangere vrouw.
Het was ook heel goed mogelijk dat vader gemarteld zou worden.
Daarom was het ook veiliger de baby ergens anders onder te brengen. Het lukte ons de baby
veilig af te leveren en we vertelden aan m’n oom en tante dat vader gearresteerd was.
Zij vertelden het verder aan de andere leden van de ondergrondse en waarschuwden hen.
De volgende morgen haalde ik de aktetas uit de dakgoot en bracht hem naar de vrouw van
vaders partner: mevrouw Ina Smit. Zij zou wel weten wat er met de tas moest gebeuren.
Zo stonden we ervoor:
Moeder was alleen achter gebleven met 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar.
Haar man gevangen genomen door de Gestapo.
Hoe het komt dat ze niet gek geworden is, weet ik niet.
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Binnen een week wisten we dat vader gevangen zat in
het beruchte concentratiekam Amersfoort. De stad
Amersfoort ligt ongeveer 40 km ten westen van
Apeldoorn.
Foto: Concentratie Kamp Amersfoord.

Honger in West Nederland
Foto: Voedsel voorziening Mei, 1945
Op dat moment hadden we nog maar heel weinig
te eten, maar met hulp van vaders klanten,
waarvan er veel boer waren, wisten we wat
spullen te ruilen voor eten.
Onze situatie was lang niet zo slecht als die van
de mensen in de westelijke provincies van ons
land.
Daar stierven duizenden mensen van de honger.
Sommigen probeerden in leven te blijven door persoonlijke bezittingen, die zij in
kinderwagens of handkarren laadden, bij boerderijen aan te bieden om deze te ruilen voor
eten.
Er werd door die mensen soms meer dan honderd kilometer gelopen!
Gelukkig konden we, ondanks onze eigen kleine voorraden, toch nog vaak mensen , die niets
te ruilen hadden, iets te eten meegeven. Van ruil goederen moest mijn moeder niets hebben..
Een Monument in Putten.

Hoe dichterbij de geallieerden kwamen , hoe wreder de Duitsers werden.
In het kleine dorpje Putten werden vreselijke repressailles genomen.
De ondergrondse had een Duitse auto overvallen.
Om de inwoners een lesje te leren, brachten de Duitsers alle mannen uit het dorp
bij elkaar, schoten een aantal van hen dood en brachten de rest naar een
concentratiekamp. Na de oorlog zijn er maar een paar terug gekomen.
Ook werd een deel van het dorp in brand gestoken.
Vandaag de dag wordt Putten het dorp van de weduwen genoemd. .

En weer een zusje geboren Het werd tijd voor mijn moeder om te
bevallen.
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Er werd van alles geregeld voor ons kinderen. Wij moesten logeren bij verschillende
familieleden,verspreid over de stad.
Een paar van de meisjes konden samen blijven; anderen gingen alleen. Maar we vonden
allemaal een plekje. Mijn broer Henk en ik logeerden samen bij de jongste broer van mijn
vader. Dat ging goed. Maar de jongste kinderen vonden het moeilijk om van huis en moeder
weg te zijn.
Precies op 1 januari was het tijd voor moeder om naar het ziekenhuis te gaan, maar we
konden geen vervoer regelen. Er waren geen taxi’s en geen bussen. We hadden alleen 2 oude
fietsen met rubber banden. Precies op het goede moment kwam er een oom langs en die nam
het heft in handen. Toen hij uit het raam keek zag hij een boer met een boerenkar, getrokken
door paarden, zijn kant op komen. Hij ging er heen en vroeg hem of hij zo vriendelijk wilde
zijn onze hoogzwangere moeder naar het ziekenhuis te brengen. Dat wilde hij wel en dus
tilden we moeder achter op de platte kar en zagen haar al zwaaiend uit het zicht verdwijnen.
Ik vond het een heel zielig gezicht. Ik herinner mij dat ik medelijden met haar had.
We gingen terug naar onze families, waar we logeerden en de volgende morgen hoorden we
dat we een nieuw lid in de familie hadden.: weer een meisje. Ze werd Irene genoemd. Een
heel toepasselijke en hoopvolle naam. In het Nederlands betekent de naam Irene ”vrede” en in
onze 2e taal: ”peace”
Het was midden in de winter. Het was een heel koude dag, maar Henk en ik liepen 10 km
naar het ziekenhuis om onze moeder en de nieuwe baby te zien.
Het was heel raar: moeder in het ziekenhuis bed!
Nadat moeder thuis gekomen was , mochten de kleintjes eerst naar huis. Maar binnen een
week waren we allemaal weer samen.
Alleen al door thuis te zijn leek alles een beetje beter te gaan. Maar het was voor ons toch de
naarste tijd van al die 5 jaren van de Duitse bezetting.
Vader weer thuis!!
Ik weet niet precies op welke dag het gebeurde, maar het was ergens midden in de maand
maart, toen één van mijn vaders broers bij ons thuis kwam. Hij was heel erg opgewonden en
vertelde het ongelooflijke nieuws dat vader was vrijgelaten uit het concentratiekamp en naar
huis aan het lopen was.
Een mevrouw, die op de fiets van Amersfoort naar Apeldoorn reed, was vader tegen gekomen
en hij had haar gevraagd zijn broer te vertellen dat hij was vrijgelaten.
Ik zal nooit het geluk en de blijdschap van die dag vergeten!
Mijn oom en zijn zoon zijn toen op hun fiets mijn vader te gemoed gegaan.
Maar toen ’s avonds om 8 uur de avondklok in ging, was mijn vader gedwongen van de weg
af te gaan. Hij wilde niet het risico lopen aangehouden te worden. Hij vond onderdak voor de
nacht in een boerderij langs de weg.
Dat was een grote teleurstelling voor de twee, die zo ver gefietst hadden om vader op te halen.
Maar ook zij konden, vanwege de avondklok , niet verder en zij gingen terug naar huis. De
volgende morgen vroeg kwamen ze vader tegen en hadden ze dus hun hereniging.
Tussen de middag kwam vader thuis. Wat een dag! We dankten God dat Hij vader thuis
gebracht had. Maar we waren wel erg geschrokken van hoe vader eruit zag! Hij was zo
mager en zag er zo ziek uit! En ik herinner met dat hij zo gauw huilde.
Elke keer als hij naar één van ons keek kwamen de tranen.
Hij sprak nooit over zijn ervaringen in het kamp of wat er met hem en de anderen gebeurd
was. Hij zei alleen dat de vele gebeden, die voor hem gebeden waren, waren verhoord en dat
God hem bevrijd had. Hij vertelde ons dat hij op de dag van zijn vrijlating in het kantoor van
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het kamp moest komen en dat hem gezegd was dat hij zijn spullen moest pakken en dat hij
niet naar een Duits kamp hoefde, maar naar huis mocht.
Nadat hij zijn bezittingen gepakt had liepen ze met hem naar de poort en schopten hem
letterlijk onder zijn kont de poort uit.
Nà de oorlog hebben we ons vaak afgevraagd waarom hij was vrijgelaten en wie dat geregeld
had. Was het de soldaat, die bij de arrestatie van vader een beetje menselijkheid getoond had?
Pas 3 jaar geleden, tijdens een ontmoeting met oude vrienden, die ook in Nieuw Zeeland
wonen, hoorden we dat onze buurman, die bij de politie was, een overeenkomst met de
Duitsers had getekend om met hen samen te werken.
Tijdens de oorlog hebben we dit nooit geweten.
Het was een heel goede buurman, die precies wist waar vader mee bezig was Hij wist zelfs,
dat het kleine jongetje, dat bij ons woonde, niet het kind van een familielid wa.sNà de oorlog
is hij gedegradeerd, omdat hij samen gewerkt had met de onderdrukker.Vandaag de dag
geloven wij dat hij heel goed degene zou kunnen zijn die de hand heeft gehad in de vrijlating
van vader. God werkt op een wonderlijke manier. Na vaders vrijlating is het hele kamp op
transport gesteld naar Duitsland en maar een paar mensen hebben het overleefd. Had mijn
vader iets geleerd van zijn vreselijke ervaringen in het kamp? Nee, want toen hij amper een
week thuis was, moesten mijn broer en ik van hem weer terug naar onze tijdelijke slaapplaats
in de werkplaats. Alles werd weer zoals ”gewoonlijk” en onze ouders openden opnieuw hun
huis voor mensen die onder dak en eten nodig hadden.

De bevrijding. April 17th. 1945
In april 1945 waren de geallieerden (voornamelijk
Canadezen) heel dicht bij de rand van onze stad. Het Oosten
van de stad, de stad was in tweeën gesplitst door een kanaal,
was al in gealliëerde handen. Maar het zou nog tien dagen,
waarin volop gevochten werd, duren voordat wij bevrijd
waren . Maanden voor de bevrijding had onze familie samen
met de buurman een schuilkelder gemaakt voor onze
bescherming. Het was een groot gat in de grond, bedekt met
verschillende lagen aarde. Daarbinnen was het groot genoeg voor ons gezin van 10 personen
en het gezin van de buren van 13 personen.
Gedurende gevechten en de constante bombardementen zaten we daar vele dagen en nachten
met z’n allen bij elkaar. Ik vierde mijn verjaardag 16 april in de schuilkelder.
Nà en paar dagen moest mijn vader weg. Hij was nog steeds erg zwak en had een
comfortabeler slaapplaats nodig. Daarom ging ik met vader mee naar ons huis om daar te
proberen te slapen. Toen we vroeg in de morgen wakker werden, merkten we dat het heel
rustig was buiten. Geen ratelende geweren, geen vallende bommen. Vader ging naar het raam
en gluurde langs de verduistering gordijnen. En op deze morgen van de 17e april zagen we de
eerste Canadese soldaten lopen tussen de bomen met hun geweren in de aanslag. Het lang
verwachte moment was aangebroken. We waren eindelijk vrij!!!
Vader rende de straat op en de eerste Canadese bevrijders kregen een grote omhelzing.
We begonnen te roepen: ”wakker worden allemaal, we zijn vrij!”
Toen kwamen er steeds meer mensen de straat op. Ik ben bang dat de eerste soldaten niet
konden doen, wat ze moesten doen. Ze werden omringd door een grote massa mensen,
allemaal schreeuwend, roepend, lachend en omhelzend.
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Wat een dag!!
De volgende dag was er een dankdienst in onze kerk en in veel andere kerken.
Dankbaarheid voor ieder, die onze dank verdiende. Voor het bevrijden van de angst van de
afgelopen 5 jaar.Voor het terug krijgen van onze vrijheid. Voor ons als familie dankbaarheid
voor het redden van vader en moeder en het bij elkaar houden van ons gezin.
De daarop volgende weken waren er feesten bij de mensen thuis en op straat.
Wij waren vrij, maar nog niet het hele land.
Het zou nog meer dan 2 weken duren voordat heel Nederland met ons kon feestvieren.

Bennie.
Er gingen verschillende weken voorbij en wij vroegen ons af
wat er met ons kleine 3 jaar oude joodse broertje ging gebeuren.
We hadden geen idee waar hij vandaan kwam of wie zijn ouders
waren. Maar zo’n 3 maanden na de bevrijding hoorden we dat
een echtpaar in de stad aan het informeren was naar een 3-jarig
joods jongetje met de naam Sjakie, dat waarschijnlijk onder
gebracht was bij een groot gezin.
Tijdens hun zoektocht kwamen ze langs onze overburen en deze vertelden hun dat er een
jongetje met die naam aan de overkant van de straat woonde. Die overburen hadden een
bloemenwinkel en omdat zij begrepen dat de zoektocht van het echtpaar teneinde was, gaven
zij hen een grote bos bloemen.
Zo stonden de ouders even later bij ons voor de deur om hun 3 jaar oude zoon te ontmoeten!
Deze was, voor zijn eigen veiligheid, bij hen weggehaald, toen hij pas een paar dagen oud
was! Wat een blij weerzien!
Het was nu hun enige kind. Hun dochtertje, dat nu 6 jaar oud geweest zou zijn, was
weggevoerd. door de Duitsers van de plaats waar zij, net als haar kleine broertje, ver weg van
haar ouders, ondergedoken had gezeten!
Wat een zegen om deze vader en moeder, die hun kind zolang hadden moeten missen, samen
te zien met hun kind. We waren allemaal heel blij voor hun. Maar we realiseerden ons ook dat
wij als gezin afscheid zouden moeten nemen van dit kleine jongetje, waar we zoveel van
waren gaan houden.
Hij had heel wijze ouders. Ze begrepen dat het voor hun zoon tijd zou kosten om aan zijn
eigen vader en moeder gewend te raken.
Voor hem waren mijn ouders zijn papa en mama en wij waren zijn broertjes en zusjes.
Het echtpaar bleef een paar dagen bij ons en ging toen terug naar hun huis in Den Haag.
Ze lieten Sjakie bij ons. Zijn echte naam was Benjamin de Goede of Bennie, vertelden ze ons
Een week later kwamen ze weer langs en brachten weer wat tijd door bij hun zoon.
Hij begon nu ook zelf contact met hun te zoeken . Toch lieten zij hem nog steeds bij ons
wonen. Ze kwamen de weekenden langs en namen hem dan een dagje mee uit, zodat ze met
z´n drietjes waren.
Toen kwam de dag, dat ze hun zoon definitief mee naar huis namen. We waren er toen
allemaal op voorbereid We hebben altijd nauw contact gehouden met tante Borah en oom
Flip, zoals we ze toen noemden. We gingen vaak naar hun huis in Den Haag, waar we
koninklijk behandeld werden.!
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Een nieuwe toekomst.
In juli 1951 verliet ik, samen met mijn verloofde, Nederland en vertrok naar Nieuw Zeeland.
We trouwden en bleven daar wonen.
Nà de oorlog waren er in Nederland weinig kansen voor mijn generatie.
Vader is nooit helemaal hersteld van zijn concentratiekamp ervaringen, maar besloot, voor de
toekomst van zijn kinderen, ook Nederland te verlaten.
In 1954 vestigden mijn vader, moeder, broer en 9 zusjes zich in Vancouver.
Vader vond werk als vloer bedekkinglegger, maar het werd jaar na jaar steeds moeilijker voor
hem om te werken.
In de brieven die we in Nieuw Zeeland ontvingen, lazen we dat vader niet lang meer te
leven had. Daarop hebben we opnieuw onze spullen gepakt, afscheid genomen van dierbare
vrienden en zijn naar onze grote familie in Vancouver vertrokken.
We arriveerden 28 december 1959.
Onze 2 kinderen Robert en Denise zijn daar geboren . We werden Canadezen en werden
gezegend met 7 kleinkinderen
We kregen een hechte relatie met mijn broer en zussen en alle aan getrouwden en hun
kinderen.
Op het moment, dat ik dit schrijf, zijn er meer dan 155 nakomelingen van Henk en Geesje
Hulstein.
God heeft ons als familie rijk gezegend.
Nadat we zo´n 4 jaar in Vancouver woonden kwam ons Joodse broertje weer bij ons in de
familie. Hij wilde graag weer bij papa Henk en mama Geesje zijn.
Hij hoorde gewoon weer bij het gezin en vergezelde ons bij familie bijeenkomsten,
verjaardagen, bruiloften enz.

Verdiend eerbetoon.
Begin 1966 werden we benaderd door het Joodse Comité in Vancouver.
Zij vroegen naar de oorlogservaringen van vader.
De herdenkingsdag van de opstand in Warschau kwam er aan en het
comité wilde iemand eren op die dag. Iemand die Joden geholpen had in
die verschikkelijke oorlogsjaren.
In het geheim werd er een groot feest georganiseerd. De hele familie, ”broer Ben”
inbegrepen, was uitgenodigd door het Joodse Comité Centrum in Vancouver. Een groep van
zo´n 350 personen was bijeengekomen. Veel belangrijke zakenmensen en Rabbi Heyer, die
toen in New York woonde.
Tijdens het diner werden er veel speeches gehouden ter ere van onze ouders. Vader en moeder
zaten aan de hoofd tafel, omringd door hun kinderen. Vader voelde zich duidelijk opgelaten!
Dit was niets voor hem!
Nà één van de toespraken kreeg hij een grote envelop en nadat hem gevraagd was deze te
openen ontdekte hij de hypotheekakte van zijn huis.
Dwars door het bedrag van $ 10.000, - was geschreven: ”afbetaald” ”Dank namens allen!”
Vader stond op van z´n stoel en bedankte in zijn (slechte) engels voor dit grote tijdloze
cadeau. Op dat moment stond iedereen op en ontvingen mijn ouders een staande ovatie.
Omdat ik de oudste ben, had vader mij gevraagd een paar woorden te zeggen.
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Ik vertelde over enkele afschuwelijke momenten van de oorlog, maar ook over grappige en
soms hilarische situaties, die we meegemaakt hadden.
Over de vrijdagavond dat ik thuis kwam en onze Joodse gasten in het donker aantrof en ze mij
vroegen te zondigen door voor hen het licht aan te doen.
En over die keer dat we met z´n allen aan tafel zaten en de kinderen maar bleven praten en
praten totdat vader schreeuwde: ”Houden jullie nu allemaal je mond, het lijkt hier wel een
Jodenkerk” .
Toen ik dit verhaal vertelde seinde moeder naar mij en schudde haar hoofd. Maar het publiek
schaterde het uit! Weer een bewijs dat Joodse mensen graag lachen, zelfs als het gaat ten
koste van henzelf!
Aan het eind bedankte ik hen ook namens mijn broer en zusjes voor het eren van onze
ouders. Ik vertelde hen ook dat wij als christenen een klein beetje op hen vooruit lopen. Dat
wij niet alleen het Oude maar ook het Nieuwe Testament van de bijbel hebben. En dat terwijl
zij nog steeds op hun Messias wachten wij Hem al hebben! Ook dat bracht hen aan het
schateren van de lach. Ik vertelde dat de discipelen van Jezus een verlamde bedelaar aan de
poort zagen zitten. De discipelen zeiden tegen de man: ”Goud en zilver hebben we niet, maar
wat we hebben zullen we je geven: In de naam van Jezus, sta op en wandel”
Toen ik ze nogmaals bedankte voor alles wat ze voor onze ouders gedaan hadden zei ik dat
we weinig voor ze terug konden doen. Ik zei: ”Goud en zilver kunnen we u niet aanbieden,
aardse bezittingen kunnen we u niet geven. Maar wij hebben iets van meer waarde dan alle
rijkdom op aarde. Wij bidden dat Jehova, God u mag zegenen en bewaren en dat Zijn licht op
u mag schijnen en Hij u eeuwige vrede mag geven”
Toen ik terugliep naar mijn stoel zag ik iedereen opstaan en applaudiseren. Maar het mooiste
moment was toen ik naar mijn ouders keek, die een brede lach op hun gezicht hadden en
daarna zag ik mijn vader, die huilde.
De volgende dag stond het verhaal in de krant ”de Vancouver Sun”
”Joods Comité eert stille man en zijn vrouw”
Ook in het Vancouver
Joods Bulletin stond een
groot verhaal over onze
ouders en hun moed
gedurende de vreselijke
oorlogsjaren. .
Fotos: van de Jewish
Western Bulletin.

Nawoord
Vaders gezondheid werd slechter en hij moest stoppen met werken.
Maar nu zijn hypotheek was afgelost en hij zijn kleine pensioen (ook van het Joodse Comité)
had, kon hij thuis blijven.
Een kleine 2 jaar later overleed vader aan long emphyseem en aan een aan het
concentratiekamp gerelateerde ziekte.
Weer verscheen er een aantal artikelen in onze lokale krant. Het ”Joodse Bulletin”schreef ook
een verhaal over ”stille man”. We kregen veel brieven van onze joodse vrienden, het
Nederlands Consulaat en zelfs brieven uit New York. De brieven stonden vol complimenten
over de dappere man, de offers die hij bracht en zijn naastenliefde.
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Moeder Hulstein bereikte de hoge leeftijd van 90 jaar en sliep vredig in om weer bij onze
vader te zijn en bij de God die zij beiden gediend hadden.
Vader heeft meer in de spotlights gestaan dan moeder. Vaak wordt er vergeten hoeveel steun
zij haar man heeft gegeven om de dingen te doen, die hij naar zijn gevoel moest doen. Zij
stond altijd achter hem.
Ik zal nooit vergeten hoe moedig zij was tegen de man van de Gestapo.
Ja, ze waren een team en ik ben er trots op hun zoon te zijn.
Ik ben nu 8 jaar ouder dan mijn vader was toen hij stierf en ik hoop dat ik in mijn leven een
aantal van de waarden en normen van mijn ouders heb laten zien.
Laten we herinneren wat vader heeft gezegd toen ze geëerd werden voor hun daden.
”Ik deed alleen mijn plicht. God zei me Hem en mijn naaste lief te hebben. Mijn naaste is
iedereen, die in nood zit en iedereen die hulp nodig heeft”.
Als iedereen in deze wereld dit zou zeggen en hier naar zou leven , zou er geen plaats meer
zijn voor oorlog. Er zou geen haat en geen onderdrukking meer zijn.
Wij weten dat wij dit niet alleen kunnen. Laten we daarom bidden :
Onze naasten zijn rijke en arme mensen, zwart, bruin en wit, dichtbij en veraf.
Zij zijn degenen, die wij moeten dienen en liefhebben
In navolging van Jezus.
”Heer, vul ons met Uw liefde en leer ons hoe de naasten , te dienen”.

Photo: Hulstein gezin met Ben de Goede {Sjakie} op Vader' knie.
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Mijn hartelijke dank aan Ester Smit voor de vertaling in het Nederlands en aan
Annemarie Tiemens voor het typen. Annemarie is de dochter of Arent Smit die zijn
leven heeft gegeven zo dat vele anderen mochten leven.

Ons tehuis Arnhemseweg 156 gedurende de oorlog jaren.

