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'De laatste getuigen', is een boeiend verhaal geworden van vijftien Nederlanders, 
die vertellen over de oorlog, die hun leven stempelde. Een uitgave van Ark 
Uitgeverij uit Heerenveen, onderdeel van Royal Jongbloed b.v. en de E.O. De 
eindredactie was in handen van Gert-Jan Schaap en Maria van der Galiën-
Hoolwerf. Reinald Molenaar, Gert-Jan Schaap en Mirjam Hollebrandse 
verzorgden de interviews.  
Vijftien Nederlanders vertellen aan diverse interviewers wat zij zich herinner- 
den van de Tweede Wereldoorlog, die zij als kind hebben meegemaakt. 
We lezen over hongertochten, bombardementen (Walcheren, tot twee maal toe 
en Arnhem en omgeving), Jodenvervolging (hoe een vijfjarig Joods jongetje, 
Louk de Liever, werd verraden voor fl. 7,50, drie concentratiekampen heeft 
overleefd en na de oorlog niet meer door zijn eigen moeder werd herkend; het 
verdriet dat over het weduwen dorp Putten is gekomen (een vrouw uit Putten 
van wie haar vader en broer tijdens de Duitse vergeldingsactie na de aanslag bij 
de Oldenallerbrug nabij Putten nooit meer zijn teruggekomen) en over Hilda de 
Jong, van wie de ouders beiden tot de NSB behoorden. Teun Jordaan woonde bij 
de Grebbelinie en maakte in een kolenschuit de evacuatie mee naar het westen 
van ons land. Gijs van der Lee was ooggetuige van de luchtlandingen op de 
Renkumse heide en vertelt erover alsof je het zelf beleeft. Martina (Tina) 
Bassie-de Visser  moest als kind uit een gezin van twaalf kinderen op Walcheren 
huis en haard verlaten te West-Souburg en vluchtte via Grijpskerke en de 
Lepelstraat onder Serooskerke en Veere naar Oudelande. Als Zeeuws meisje 
haalt ze herinneringen op uit die vreselijke tijd. Ze stelt ferm vast: 'Walcheren is 
in de oorlog het zwaarst getroffen van heel Nederland.' Een andere Zeeuw, 
Adrie Dekker, verruilde in 1939 de Zeeuwse grond voor de Veluwe. Hij dook er 
onder. Ook leerde hij er zijn vrouw kennen. Boeiend vertelt hij hoe hij de 
oorlogsjaren als jongen van amper 20 jaar mee heeft gemaakt. En dan wat Dirk 
Slootweg uit IJmuiden beleefde...en Coby Pieters-Spijkstra uit Dordrecht...Ook 
Ko Dominicus, afkomstig van Zoutelande, heeft een boeiende bijdrage. Hanny 
van Lindenberg-van Lochem uit Aalten vertelde in het interview hoe het er in de 
Achterhoek aan toeging, op slechts een paar kilometer van de Duitse grens. Ze 
concludeerde: 'Oorlog is verschrikkelijk, verschrikkelijk.' Helaas is zij op 2 
januari 2020 overleden en heeft net de verschijning van dit prachtige boek niet 
meer meegemaakt. Een waardevol herdenkingsboek, vol beleving! Aanbevolen 
(5 juni 2020). 
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