
 

Joden worden weggevoerd 
Naar werkkampen in Duitsland 
 

De joden in Nederland leven voortdurend in angst voor de Duitsers. Sommige families 
duiken onder om niet opgepakt te worden. Maar honderdduizend Nederlandse joden 
worden in goederentreinen naar Duitsland weggevoerd en komen nooit meer terug. 
 
In 1940 bezetten de Duitsers ons land. Al snel nemen ze maatregelen tegen Joodse mensen. 
Normaal leven is er niet meer bij, en het wordt nog erger. Joden worden opgeroepen zich te 
melden. Ze zullen naar het oosten van Europa worden gebracht. Waarheen precies, en wat 
ze daar gaan doen weet niemand.  

De familie kaufman is opgeroepen! Jacob en Klara Presser ook. Theo en zijn zus zijn 
gisteren vertrokken! Erika meijer en haar kinderen zijn weg, Alex Offenbach, Izak Prins, 
Rebecca de Winter...Allemaal naar het oosten! 

Ga maar even naar jullie kamers. Wat is daar toch in het oosten?! wat moeten ze daar?! 
Werken, denk ik. De Duitsers helpen. Theo Vos is vierenzeventig! Dan krijgt hij vast een 
licht klusje. Maak je nou maar geen zorgen. Waarom laten ze dan niks van zich horen? 
Anna is al vier weken weg. Geen briefje, geen kaartje, niks. Misschien komt dat nog. En als 
wij worden opgeroepen... Wat dan? We slaan ons d'r wel doorheen. Als we maar samen 
blijven. 

 De overgrote meerderheid van de joden meldt zich en gaat op transport. Goedschiks of 
kwaadschiks. 

Rainer und Lüdwig! auf der rechten seite anfangen! Het is zover. Doe je kleren aan en neem 
je koffer mee. O god! o god nee! 

Omdat steeds minder joodse mensen zich vrijwillig melden, komen de Duitsers hen thuis 
ophalen. Hele wijken worden afgezet en huis voor huis doorzocht. 

Werner! Im zweiten wagen abführen! Ze zijn nu bij De Haan op nummer vierendertig. Ik 
wist dat dit zou komen! ik wist het! Therees, alsjeblieft. De kinderen. O, ze hebben Daniël. En 
z'n broertje! Die heeft z'n knuffel mee. Laten we gewoon kalm blijven en doen wat ze 
zeggen. En meneer Polak van de hoek. Die wordt opgetild. Dat is nummer veertig. Nog twee 
huizen. Nee! nee! raak me niet aan! nee! Aufhören! du blöde schlampe! Waar blijven ze 
dan?! Wanneer komen ze ons nou halen?! Ze hebben ons overgeslagen. 

Heel veel Joden laten zich niet zomaar oppakken...Ze zoeken een schuilplaats om onder te 
duiken. In de stad of op het platteland bij een boer. Maar eenvoudig is het niet om een 
onderduikadres te vinden. 

Nee! nee! nee! Ik zet mijn gezin niet op het spel! Maar we weten niemand anders en ik 
dacht... Hoe DURF je hier te komen?! Je brengt ons allemaal in gevaar! Al is het maar voor 
een weekje, alstublieft! We zullen heel stil zijn. Gerda, laat jij Kaat even uit? Hier, wat 
snoepjes voor onderweg...In godsnaam! Je mag mijn cello hebben, als we maar mogen 
blijven. Ha! Jullie denken echt dat je alles kunt kopen. Jullie joden? Jullie joden denken dat 



 

je alles kunt kopen', dat bedoelt u toch? Tuurlijk mogen jullie blijven. Een week. En dan zien 
we wel verder.  

Toch worden veel Joodse onderduikers door de Duitsers ontdekt en opgepakt. In totaal 
voeren de Duitsers ruim honderdduizend Nederlandse joden weg naar het oosten van 
europa. En daar worden ze bijna allemaal vermoord in de concentratiekampen. 


