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“Dat is het boodschappenlijstje voor de slager. Wij hadden 
allemaal onze taken. Elly zorgde voor de bakker en de 
melkboer en mijn taak was de groente verzorgen en  
het vlees.”
Miep Gies

“Die mensen waren in nood en ik kon ze helpen, dan zeg  
je toch geen nee? Ik wilde mijn menselijke plicht doen.  
Ik vond het heel gewoon, niks bijzonders. Ik kon ze helpen  
en dat heb ik gedaan.”
Miep Gies

BRON 11 

Helpen toen en nu
Quotes uit ‘Ooggetuigen’



4 LEREN

2

 “Nadat haar zusje dood ging had ze geen enkele hoop 
meer. Het was een maand voor de bevrijding maar dat 
wist ze niet, en had niks meer om nog voor te leven. Mijn 
vrienden en anderen gaven me een handschoen, een 
sok of een stuk brood en kwam ik in de nacht terug met 
een klein pakketje. (..) Ik gooide het pakketje over het 
prikkeldraad en toen hoorde ik haar huilen en schreeuwen. 
I begreep er niets van, wat gebeurde er? De vrouw naast 
haar ving het pakketje en rende ermee weg en gaf niets 
aan haar. Ik zei dat ik het nog eens ging proberen en dit 
heb ik ook echt gedaan. Deze keer ving ze het pakketje en 
dat was de laatste keer dat ik haar gezien heb.”
Hannah Pick – Goslar

“Bang was ik niet maar ik zorgde er wel goed voor dat het 
niet opviel. Toen der tijd waren de magazijndeuren altijd 
open, maar daarnaast was er een gesloten deur die leidde 
tot ons kantoor. Als ik terugkwam van de Leliegracht ging 
ik direct naar boven via die deur naar ons kantoor en zette 
het hier naast me neer. Degene die binnenkwam kon niet 
zien dat er een grote tas stond. Zodra de gelegenheid er 
was dan bracht ik de groenten naar boven.”
Miep Gies
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