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NB: Na het interview volgt een transcriptie van delen ervan, met bij enkele personen en/of
gebeurtenissen een korte uitleg.
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Quick: de broer van Sybilla, Louis, was daar gerenommeerd speler / Julius :het gaat hier om Julius Sander, die
vanuit Kaldenkirchen via Cuijk naar Nijmegen vluchtte en in 1942 via een werkkamp in Westerbork kwam.
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Hieronder van ruime delen van het voorgaande een transcriptie met het oog op de
doorzoekbaarheid van het document. Bij enkele namen en gebeurtenissen is een explicatie
toegevoegd.
(…) zijn we naar Nijmegen verhuisd. We verhuisden legaal en konden al onze bezittingen meenemen.
Toen wij in Nijmegen woonden, zijn zowel mijn vader als mijn oom in de veehandel gegaan. Ik reisde
in de manufactuur en hielp mijn schoonvader [zijn latere schoonvader, Jacob de Wijze], die ook in de
veehandel zat. Met hem ben ik de boer op gegaan. Direct nadat ik in Nijmegen was aangekomen, heb
ik mij geassimileerd. Ik werd op geen enkele wijze gediscrimineerd. Begin januari waren we in
Nijmegen aangekomen en acht dagen later was ik al lid van de voetbalvereniging Quick-Nijmegen [de
broer van Sybilla, was daar gerenommeerd speler].
[SYBILLA:]
We hadden een neef van mijn vader in huis, Julius [Julius Sander, die vanuit Kaldenkirchen via Cuijk
naar Nijmegen vluchtte en in 1942 via een werkkamp in Westerbork kwam], die ook uit Duitsland
was weggetrokken. Van hem hoorden we allerlei verhalen over wat er zich in Duitsland zoal
afspeelde, met name over de discriminatie van de Joden. Omstreeks 1938 is hij bij ons in huis
gekomen en toen zei hij al: ‘Wacht maar eens af, wat er in Duitsland aan de hand is, komt ook hier
naar toe!’ Wij waren toen nog optimistisch en dachten dat het zo’n vaart wel niet zou lopen. Zoiets
zouden de Nederlanders niet toelaten. Dat hebben we steeds gedacht, dat zou hier niet kunnen.
[PAUL:]
Gesteld kan worden dat het in Nederland vóór de Duitse invasie allemaal wel meeviel. Alles verliep
normaal en je werd er totaal niet op aangekeken dat je Joodse was, je ondervond er helemaal geen
hinder van. Wel was het zo dat er bij bepaalde zaken, bijvoorbeeld V&D, alleen maar katholiek
personeel werd aangenomen. Maar dat kan niet gezien worden als discriminatie van Joden, want ook
protestanten kwamen niet in aanmerking voor een baan bij V&D. Maar over het algemeen werd er
geen onderscheid gemaakt tussen Joden en niet-Joden.
Op geen enkele manier zagen we aankomen dat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen. We
hoorden opeens ’s nachts vliegtuigen. Wij renden onmiddellijk het huis uit en wilden proberen achter
de Waterlinie te komen. Maar de moffen (…).
In de beginperiode van de bezetting hebben wij geen echt vervelende dingen meegemaakt, hoewel
we natuurlijk wel overal de bordjes ‘Verboden voor Joden’ zagen opduiken. Tot 1942 ben ik
doorgegaan met mijn manufactuur. Daarna mocht dat niet meer. Ik heb ook nog gewoon gevoetbald,
tot september 1941. Daarna mocht ook dat niet meer. Vanaf 4 mei 1942 moesten we een gele ster
dragen en vanaf 5 mei 1942 mochten we al niet meer met de trein reizen. Ik kan me nog herinneren
dat Quick-Nijmegen in Deventer een kampioenswedstijd speelde en dat wij ook niet meer op het
veld mochten komen. Vanuit een huis in de buurt hebben wij toen die wedstrijd gezien (…). Ondanks
alle beperkingen hebben wij toch besloten te trouwen. Dat hebben we gedaan in september 1942.
We hebben toen bewust gedacht: ‘Als we weg moeten, dan gaan we tenminste samen weg.’ Uit dat
oogpunt hebben we besloten te trouwen, het was dus een welbewuste keuze. Een echt feest hebben
we toen niet gehouden. Het was meer een huiselijk feestje, hoewel we ’s middags ook nog een
receptie hebben. Daar kwamen kennissen en familieleden die in Nijmegen woonden. Familieleden en
kennissen van buiten de stad konden niet komen, ze mochten immers niet meer reizen. Alleen mijn
zusje Lotte is nog wel van buiten Nijmegen gekomen. Het feestje heeft niet zo lang geduurd, omdat
iedereen ’s avonds voor acht uur weer binnen (…).
(…) dat vond hij [Kurt Vyth, de zoon van Gustav Vyth; Kurt was op 2 oktober ontslagen uit de
strafgevangenis van Kleve] echt niet zo erg, ‘want’, zo zei hij, ‘ik leef tenminste nog’. Hij had een
heleboel te vertellen (…). We zijn daar blijven slapen, want we mochten immers na 20.00 uur niet
meer op straat komen. Mijn zusje Kitty is ook nog mee geweest, maar zij is vóór 20.00 uur naar huis
teruggegaan.
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[SYBILLA:]
Zoals gezegd, die nacht hebben mijn man en ik bij mijn schoonouders in de Hindestraat geslapen. De
volgende dag was het huis van mijn ouders in de Pontanusstraat verzegeld. Als wij die avond
daarvoor thuis waren gebleven, zouden wij natuurlijk ook opgepakt zijn en naar Westerbork
gebracht. Mijn ouders, mijn zusje, mijn broer en mijn schoonzusje [zij bedoelt hier zeker te zeggen:
‘pleegzusje’, namelijk Inge Meierhof] zijn opgehaald door de foute politieagenten Wanders en
Wiebe. De volgende dag, 3 oktober, zijn wij nog naar het politiebureau gegaan en hebben gevraagd
of we niet in ieder geval nog wat kleren van mij uit het verzegelde huis van mijn ouders mochten
halen. Nou, dat mocht dan. Ik kan me nog herinneren dat Prick zei: ‘Maak je maar geen zorgen, je
vader en moeder komen binnen een paar dagen terug.’ Dat is dus niet gebeurd. In het huis van mijn
ouders konden we zien dat er nogal rotzooi was gemaakt. Behalve mijn kleren hebben we nog wat
foto’s meegenomen. Sieraden en andere waardevolle dingen waren weg. Nadat wij uit het huis weg
waren, werd het opnieuw verzegeld. Na het ophalen van mijn ouders, mijn zusje, mijn broer en mijn
pleegzusje, hebben wij nog een week of zes in Nijmegen gezeten, bij de ouders van mijn man. Nog
lang niet alle Joden uit Nijmegen waren opgehaald, maar midden november deden de geruchten de
ronde dat de resterende Joden opgehaald zouden worden. Dat zou in de nacht van 16 op 17
november gebeuren. Wij hebben toen maar het zekere voor het onzekere genomen en besloten die
nacht niet thuis te blijven. Wij zijn toen naar kennissen gegaan, de familie Verwaaijen in de
Madoerastraat. We konden daar niet definitief blijven, maar wel de nacht doorbrengen [de juiste
spelling is Verwaaijen, niet Verwaayen; zij woonden op nr. 12, tegenover onder meer de familie
Bernstein op nr. 12].
[PAUL:]
Mijn ouders zijn toen ook ondergedoken. De nacht van 16 op 17 november sliepen wij ontzettend
slecht. We lagen op de voorkamer en aan de overkant woonden Joodse mensen, de familie
Bernstein, Duitse Joden. Wij durfden niet uit het raam te kijken, maar we hebben wel lawaai gehoord
en gehuil en geschreeuw van kinderen. De familie Bernstein is inderdaad die nacht weggevoerd.
Wij wilden mijn oom en tante meenemen, maar we zijn met hen niet verder gekomen dan Heumen.
Op een adres heb ik nog geld geboden om die mensen onder te laten duiken, maar ’t ging niet. Toen
heeft hun teruggekeerde zoon, Kurt Vyth, voor hen een verhuisvergunning aangevraagd. Ze zijn naar
Amsterdam gegaan, waar ze zijn opgepakt en weggevoerd. [Bij de oom en tante gaat het om Gustav
Vyth, Jenny Levor. Zij gaan met Kurt Vyth naar Amsterdam].
[SYBILLA:]
Op de Graafseweg woonden een oom en tante van mij. Zij hadden vier dochters [het gaat hier om de
familie Levi De Wijze-Groenewoudt met de dochters Sybilla, Kaatje, Johanna en Albertine (Elly, Kitty,
Joke en Tiny); zij moesten in die periode hun huis verlaten en gingen naar de J. Vijghstraat]. Een dag
voor de razzia van 16 op 17 november zagen we ze en ze zeiden tegen ons: ‘Wij vinden dat jullie wel
moeten doen wat de Duitsers willen.’ Maar wij weigerden dat. In hun ogen was dat oncollegiaal,
want iedereen moest mee. Als het dan moest, moest het maar, maar wij wilden dat niet, wij
probeerden ons hachje te redden. Zij zijn allemaal opgepakt en er is er niet één van teruggekomen!
Mijn tante vond onderduiken heel erg. Volgens haar moesten juist de mensen die gingen
onderduiken worden opgepakt.
Al die mensen die waren opgepakt zijn in Westerbork terechtgekomen. Al na een paar maanden, ik
geloof begin 1943, zijn mijn ouders, samen met hun pleegkindje, doorgestuurd. Mijn broer en zusje
[Louis de Wijze en Kitty de Wijze; beiden later verder gedeporteerd, beiden leefden bij de bevrijding]
wilden toen wel met hen meegaan [zie ook: interview met Louis de Wijze], maar mijn ouders hebben
dat verboden en gezegd: ‘blijven jullie nou maar (…)’
Op 17 november zijn we ’s avonds naar Velden, in de buurt van Venlo, gefietst. Daar zijn we de Maas
overgestoken en naar een slager gegaan, bij wie we één nacht zijn geweest. Die man [het gaat hier
om Goossens] heeft erg veel ondergronds werk gedaan, veel Fransen overgebracht,
krijgsgevangenen en piloten. Hij heeft ons aan een adres geholpen in Californië, bij een zekere
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Küsters. Die man wou iedere week meer van ons hebben. Maar daar gaat het niet om, want het
leven is toch onmogelijk te betalen. Wij moesten bij hem ƒ 200.- in de week betalen. Maar zijn vrouw
was nogal angstig ingesteld en waarschijnlijk heeft hij daarom de zaak nog een beetje op willen
schroeven, om ons weg te krijgen. Hij durfde niet gewoon te zeggen dat we weer op moesten
hoepelen. Na een dag of tien heb ik hem een fiets gevraagd en daarmee zijn we naar de familie
Köstens op de Gum [wij weten niet wat hier bedoeld wordt] gegaan, een man en vrouw en twee
kinderen. Dat waren ontzetten aardige mensen (…).
Van de familie Körstens zijn we naar Toon Houwen gegaan, in Leunen bij Venray. Daar hebben we zes
maanden gezeten. Dat waren erg aardige mensen, bij wie we ƒ 80.- in de week moesten betalen. Hij
was een zetboer en hij wou zelf niets van ons hebben, maar de boer wel. Na een paar maanden
moesten we ook daar weg en toen zijn we naar Blitterswijck gefietst. Daar stonden drie boerderijtjes
langs de Maas en in één (…).
Daarom hebben we toen even, tot na de begrafenis, bij de buren gezeten. Die mensen wisten dat wij
ondergedoken zaten. Na de begrafenis zijn we weer teruggegaan naar die oude man. We hebben er
niets meegemaakt, alleen maar angst en nog eens angst. In Blitterswijck zijn we gebleven tot aan de
bevrijding.
[PAUL:]
In 1944 raakte mijn vrouw zwanger. We hebben toen een dokter laten komen. Die man ben ik nu nog
eeuwig dankbaar. Omdat wij zo rot zaten hadden wij de mogelijkheid geopperd dat het misschien
beter was om het kind weg te halen. Maar hij zei tegen mij: ‘Meneer Vyth, u kunt alles krijgen wat u
wilt, maar het kind weghalen, dat doe ik niet. Tegen de tijd dat uw kind geboren is, is de oorlog
voorbij. Maar mochten we nog niet bevrijd zijn – het kan toch niet lang meer duren – dan wordt u
geholpen. De baby zal dan natuurlijk niet bij u kunnen blijven, maar u krijgt het kind direct terug als
de oorlog is afgelopen’. Het is niet nodig geweest.
Op 26 november 1944 hebben ze ons bevrijd. We, mijn vrouw was hoogzwanger, hebben ongeveer
20 kilometer gelopen, van Blitterswijck naar Oirlo en van Oirlo zijn we verder gegaan naar Venray.
Van daaruit zijn we geëvacueerd en in Wanroij terechtgekomen. Dat was toen al bevrijd.
Al met al hebben we van 17 november 1942 tot eind november 1944 ondergedoken gezeten. Dus
ruim twee jaar. Maar we zijn pas in mei 1945, na de algehele bevrijding, in Nijmegen teruggekomen.
Gedurende de onderduikperiode leefden we in een voortdurende angst (…). Ook hebben we in die
tijd eens drie weken met Duitsers onder één dak gezeten. De moffen waren op de terugtocht, ze
zaten nog voor de Maas. De mensen daar in de buurt kregen Duitse soldaten ingekwartierd (…)
[SYBILLA:]
Pas na de algehele bevrijding, in mei 1945, kwamen we terug in Nijmegen. We zijn toen eerst naar de
familie Verwaayen gegaan, in de Madoerastraat, van waaruit we in 1942 waren vertrokken. Bij hen
hebben we een poosje in huis gezeten. Daarna werden we door een oudere dame in huis genomen,
in de Pontanusstraat. In ons oudershuis, dat daar tegenover stond, konden we niet, want dat was
door Tesser, een NSB-er, via de makelaar Ben Klaasen uit de van Spaenstraat [bedoeld is makelaar
Claase; over de verkoop van het pand aan Tesser, en Peters, zie: Lijst onder de Wijze, Pontanusstraat.
Zie ook brondocument Verkaufsbücher; Tesser staat op RAN 2_9945] gekocht voor ongeveer ƒ 4.000.
Later hebben we via Rechtsherstel ƒ 4.000 moeten betalen om in dat huis te kunnen trekken. Dat
hebben we gedaan. We zijn daar gaan wonen met de familie De Jong-Levitus, die ook geen huis had.
Zij waren vanuit Zwitserland naar Nijmegen teruggekomen [het gaat hier om Henriëtte Levitus en
Jacob de Jong].
Meubels en dergelijke dingen van mijn ouders waren allemaal weg. Wij hadden in 1940 een
slaapkamerinrichting gekocht, die was bewaard door kennissen van ons in de Pontanusstraat. We
hebben er absoluut geen probleem mee gehad om dat weer terug te krijgen. Maar de rest was
verdwenen.
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[PAUL:]
In de beginperioden, na de bevrijding, werd geleidelijk aan ook steeds meer bekend over wat er met
de Joodse mensen was gebeurd. In Eindhoven waren lijsten van opgedoken mensen. Kitty de Wijze
[de zus van Sybilla; zij keerde terug uit Theresienstadt] heeft daar toen gelezen dat ook wij op zo’n
lijst stonden, mijn vrouw, onze kleine – die in Wanroij geboren was – en ik. Onze schoonzuster heeft
in Eindhoven een fiets gekregen en is daarop naar Nijmegen gegaan. We zaten toen nog bij de familie
Verwaaijen. Daar hebben we elkaar weer getroffen.
[SYBILLA:]
Mijn broer [Louis de Wijze; hij vertelt in het interview van Jan Driever ook over het weerzien bij
Verwaayen] is ook bij de familie Verwaaijen gekomen. Van mijn ouders wisten we niets. We hebben
pas later, via het Rode Kruis, gehoord wat er met ze gebeurd is. Als je de balans opmaakt, kun je
constateren dat de meeste familieleden, van beide kanten, de oorlog niet hebben overleefd.
[PAUL:]
Vader en moeder De Wijze en het pleegkindje Inge zijn niet teruggekomen. Mijn vader en mijn
moeder [Marcus Vyth en Irene Anschel] zijn in 1943 opgepakt. Zij waren ondergedoken. Mijn oom en
tante zijn direct nadat ze naar Amsterdam waren verhuisd gepakt. Mijn zuster, haar man en hun
kindje [Lotte Vyth, Benjamin van Engel en Daniël van Engel] hebben het ook niet overleefd. Dat
kindje was door hen bij een vriendin ondergebracht. Die vriendin heeft het toen naar Westerbork
gebracht. Ze wou er niet meer voor zorgen en heeft het toen gewoon naar Westerbork gebracht! Ze
had zelf geen kinderen. Misschien dat ze het daarom te lastig vond. Verschrikkelijk.
We kunnen niet zeggen dat we na de bevrijding echt werden opgevangen. We hebben wel een
ondersteuning gehad, zo’n ƒ 20.- of ƒ 25.- in de week. Maar voor de rest moest je het toch zelf doen.
In 1945 zijn er in Nijmegen wel pogingen in het werk gesteld om weer een Joodse gemeenschap op
te bouwen. Ik ben er niet al te lange tijd lid van geweest, omdat ik me niet (…).

