
Jonas Veterman (01-01-1915), Elisabeth Veterman-Herschel (05-06-1920), Ruben Veterman 
910-100-1877) en Rachel Schelvisch (11-07-1923) uit Amsterdam waren ondergebracht bij de 
familie Leurink aan de Dijkstraat 41 in Bolsward.

Het verhaal van de Familie Leurink.

Ik zal beginnen met de samenstelling van ons gezin: 
Willem Leurink (Paps)  was van 1902
Gerrie Leurink Dekker (Moeke)  van  1903
Willem Leurink van 1925
Henk Leurink van 1929
Marrie Leurink van 1935
Geesje Leurink van 1938
Willem Leurink was lange tijd wethouder van 
Bolsward geweest

De Onderduikers:
Opa; Ruben Veterman uit Amsterdam, 
10-11-1877
Oom Piet: Jonas Veterman uit Amsterdam, zoon 
van Ruben, 01-01-1915
Tante Annie: Rachel Veterman Schelvisch, 
verloofde en later vrouw van Jonas, 11-06-1923
Nellie: Selma  Schelvisch, uit Amsterdam, 
geboortedatum onbekend. 

Geesje, of Gre zoals ik tegenwoordig genoemd wordt is de schrijver van dit alles
We woonden op de Dijkstraat 41 in Bolsward. Destijds begon het op de Dijkstraat en 
eindigde het gebouw op de Kade. Achter de winkel was de nodige ruimte voor wonen en 
opslag van de spullen die verkocht moesten worden. Waar normaal gesproken de ruimte op 
kon houden was namelijk nog een bakkerij aangebouwd, met daarachter weer een hok voor 
de karren om het brood te bezorgen. Dit vertel ik zo uitvoerig omdat in die bakkerij, boven 
de oven, was namelijk door een vriend van mijn vader een schuilhok gemaakt dat helemaal 
niet opviel. Op de zolder boven de bakkerij was een luik gemaakt waardoor de joden naar 

binnen konden. Tussen het voor en het 
achterhuis was een binnenplaatsje. 
Boven dat binnenplaatsje  was een 
loopbrug, die diende als vluchtroute van 
het voorhuis naar de zolder van de 
bakkerij, waar ook het schuilhok was.  
Er was ruimte voor 10 personen Zoals je 
gemerkt zult hebben waren mijn broers 
ouder dan mij en ook zij moesten onder 
duiken. Het waren voor hun leeftijd 



flinke kerels. Om de tijd te verdrijven werd er wol gesponnen op  spinnenwielen en die 
moesten ook nog eens in dat hok.
We hadden 4 onderduikers, dat wil zeggen, we begonnen met 3 en daarna kwam er nog en 
jong meisje bij Hoe ze bij ons terecht zijn gekomen, 
weet ik niet. Paps zat in de ondergrondse, misschien 
via die weg. We noemden de joden bij een 
schuilnaam. De oudste noemden wij Opa (Ruben 
Veterman, 10-11-1877), hij was de vader van “oom 
Piet” (Jonas Veterman, 01-01-1915). Op zijn beurt 
was “oom Piet” verloofd met “tante Annie” 
(Elisabeth Veterman-Herschel, 05-06-1920) en zij was 
ook ondergedoken bij ons. Die oude jood, “Opa” was 
een vervelende kerel die mijn ouders heel wat last 
hebben bezorgd. Ten einde raad hebben ze wel eens 
geprobeerd om hem onder te brengen in Elim, een 
bejaarden tehuis in de buurt, daar verknalde hij het 
ook heel snel zodat we hem weer terug kregen. Hij 
zeurde er bijvoorbeeld dat hij alleen koosjer eten 
mocht en hij was het niet eens met de keuze van de 
verloofde van zijn zoon en probeerde te stoken, door bijvoorbeeld te zeggen dat broer 
Willem zat te flikvlooien met haar. Onderling was er dus ook genoeg spanning. Een keer 
stond “Opa” boven aan de trap met een ijzeren staaf om z’n zoon een slag op zijn hoofd te 
geven. Mijn vader kon dat net verhinderen.
Hoe dat jongere meisje, toen 16 jaar, bij ons is gekomen, is toeval. Ik weet van haar dat mijn 
vader haar uit Amsterdam gehaald heeft. Zoals je dat dan wel eens in boeken leest, zaten ze 
niet naast elkaar maar moest ze hem gewoon volgen. Ze kwam eerst bij de brugwachter op 
de hoek terecht maar dat ging niet meer en toen hebben mijn ouders haar erbij genomen Ze 
werd ook veel gepest door “Opa”. Dat zinde mijn  moeder niet en ze heeft haar veel bij zich 
gehouden in de woonkeuken achter de winkel. 
Als er onraad was, verdwenen ze alle 4 in een diepe kast in die zelfde woonkeuken. Mijn zus 
was en keer de plagerijen zo zat, dat ze meedeelde dat er foute mensen aan kwamen. 
Iedereen dook in de kast. Na een poosje vertelde ze toen aan moeke de waarheid. Moe 
heeft toen een toneelstuk opgevoerd Toen we later na de oorlog dit aan “oom Piet” 
vertelden, werd hij alsnog boos. 
Ik weet dat we een keer een razzia kregen. Duitsers kwamen via de winkel en via de bakkerij 
naar binnen Moeke liep de winkel uit naar de buren, bang dat de zich zou verraden. Ik stond 
erbij zo van ‘en ik nou?’ Paps was net bezig om kisten op het luik te zetten waaronder de 
onderduikers zaten. Daar overheen werd dan ook nog eens kolen gruis of stof gegooid. 
Terwijl hij daar dus mee bezig  was stormden ze de trap al op. Rustig haalde hij een kist van 
die plaats om hem ergens anders neer te zetten. Hij dacht, als ze gaan schieten naar de vloer 
dan maar naar de plaats waar ik ze nu neerzet, misschien denken ze dat ik daar iets probeer 
te verbergen  Om een lang verhaal kort te maken, ze zijn niet gevonden. Mijn broer Willem 
kwam uit de schuilplaats en zei, ik ga nooit weer met die oude man erin want ik heb mijn 
hand op zijn mond moeten houden omdat zijn gebit keihard klapperde en Willem bang was 
dat ze dat boven de vloer zouden horen. 
Er waren meer mensen in Bolsward die van de joden afwisten, want we kregen ook wel eens 
anonieme waarschuwingen in de bus dat er een razzia aan zat te komen



Via de ondergrondse kwamen we aan extra bonnen, zo werden wij voorzien in onze eerste 
levensbehoeften. Een paar huizen verder was een hotel, den Hof van Holland, dat in beslag 
genomen was door Duitsers. Ik herinner me uit verhalen dat moeke daar wel eens 
brutaalweg kluiven haalde van vlees dat de Duitsers weggooiden. Die lagen dan bijvoorbeeld 
achter op het plaatsje.
Verderop in de straat was ook een woning 
geannexeerd door de Duitsers en het verhaal ging 
dat een van de Duitsers daar zelf een jood 
verborgen had. Bij een razzia stond hij voor de 
deur, en stuurde hij zijn collega’s door naar andere 
huizen om zijn eigen jood verborgen te houden. Hij 
was misschien ook wel de persoon die ons 
anoniem waarschuwde voor de komst van de 
razzia. Het precieze verhaal weet ik hierover niet. 
Het was een gerucht. 
Mijn ouders waren oprechte christenen die 
stonden voor hun geloof. Ze beleden hun geloof 
meer met daden dan met woorden en daarom 
vingen ze joodse onderduikers op.
In mijn ogen waren mijn ouders helden. Later, toen 
mijn vader allang dood was, heeft mijn moeder een 
onderscheiding ontvangen voor het onderbrengen 
van joodse onderduikers.
Selma (“Nellie” voor ons), de jongste jodin leeft nog en woont in Amerika. Ik ben er met mijn 
zuster en met mijn oudste dochter geweest. Ook zij noemt mijn ouders helden. Ik belde haar 
regelmatig op. De laatste keer was na jullie verzoek om een verslag. Ik wilde nog het een en 
ander van haar weten omdat de rest van ons gezin is overleden. Jammer genoeg is ze nu 
behoorlijk dement. Het enige wat ze steeds herhaalt is dat mijn ouders zulke fantastische en 
moedige mensen waren. Ze hadden 4 kinderen en die hebben op school nooit iets verteld... 
Ze moest eens weten, dat mijn zus binnen de kortste keren aan de buurvrouw had verteld 
dat er allemaal ooms en tantes bij ons woonden en dat er niet over mochten praten omdat 
we dan allemaal 
doodgemaakt zouden 
worden. Mijn broer Willem 
vertelde dat hij ‘s avonds wel 
eens stiekem met Selma 
buiten ging wandelen. Eens 
had een vriend hem gezien 
en gevraagd of hij verkering 
had. 
Na de oorlog ging die oude 
jood met ontzettend veel 
spullen bij ons vandaan. Hoe 
hij daar aan kwam,dat weet 
ik niet. Een broer van mijn 
vader zag hem eens in Zwolle 
op de markt als 



marktkoopman. Hij stond te klagen over de rot tijd die hij in de oorlog gehad had. Ze hebben 
mijn oom moeten vasthouden want hij wilde hem wel in elkaar timmeren. “Oom Piet” en 
“tante Annie” zijn naar Israël vertrokken. Daar hebben mijn ouders nog regelmatig contact 
mee gehad. 
Toen ik bij Selma in Amerika was zijn we naar de Holocaust Memorial Museum in 
Washington geweest. In dat museum is een muur waar alle namen opstaan van mensen die 
onderduikers hebben gehad mijn ouders staan daar ook bij.


