


Zo is ook mijn moeder naar de gaskamers van Sobibor 
getransporteerd, ook dat staat vast in de zorgvuldige 
boekhoudingen, maar zij gaf niet op, ook niet onderweg. 
Zij had briefkaarten bij zich. En ze schreef die kaarten 
vol en gooide ze uit de wagon als de trein stilstond op een 
station. Een stuk of wat van die kaarten zijn aangekomen 
in Nederland. Waarschijnlijk door “goede” Duitsers in de 
brievenbus gestopt. 
Vol moed schreef zij die kaarten en op een staat: “Eens 
kijken wie het langer volhoudt, Hitler of ik. Wij kennen 
helaas de overwinnaar van dat transport. 
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'tie reëei ved the 1nfo:cuiat1on, 
that 0110 Icla Joseph-.!!'ranken,buru on 13.10.al8, 
Has deported to Sobibor on 10..3.43., fro11 
Aiasterdam, .Beethovenstraat 5, a1.d that 
there are, unfortunataly, no news of hei· 
since. 7f

� ITe ver;)' wuch r�,,ret to have to 
this sad llfms. 

Yours faithfuJ.l,_v, 
-,-,OCLJ.'.l.Wll ü.i!' J M Wli ili!!FJtr.1!.� 
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Mijn oma was lieve en heel sterke vrouw. Zij was dol op mijn vader en hij op haar.
Zij zorgde dat het thuis aan helemaal niets ontbrak. Ze was een welkome klant in 
alle winkels en daarom vewachtte ze ook van iedereen goede service.
Als dat ontbrak liet ze er geen gras over groeien om die tekortkoming zo snel 
mogelijk te corrigeren. Toen een leraar mijn vader op 7-jarige leeftijd een keer had 
geslgen liep mijn oma op hoge poten naar zijn huis waar hij een goedge-richtte 
oorvijg ontving zodra hij de voordeur openmaakte. Mijn vader is nooit meer gesla-
gen. Een andere keer vond ze het noodzakelijk om een politieman met haar par-
aplu een draai om zijn oren te geven. Waarom wist mijn vader niet meer maar er 
werden daarna nooit bekeuringen aan de famiilie uitgedeeld. Als het huishoudgeld 
op was wist mijn oma de portomonee van mijn opa te vinden en bediende zij zich 
ervan terwijl hij een dutje deed. Hij wist daarvan en zorgde dat het grote geld zich 
in zijn achterzak bevond waar hij op zat.




