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Ralph & Miep 

Met opa fiets ik door de stad. We stoppen bij een affiche van een foto-expositie met daarop een 

jongen en meisje. Ze lopen over de Dam; ik herken het paleis op de achtergrond. De foto is genomen 

tijdens de oorlog, want ze dragen Jodensterren. Toch zien ze er vrolijk uit. Opa kent de mensen op de 

foto. Het zijn Ralph Polak en Miep Krant, zijn oom en tante. Mijn opa vertelt. 

 ‘Ralph en Miep zijn hier net verloofd. Dan kan je zomaar even vergeten hoe vreselijk de oorlog is.  

Niet veel later wordt Miep opgepakt en opgesloten in de Hollandse Schouwburg. Gelukkig is 

Ralph voor de duvel niet bang. Hij weet Miep te bevrijden. Die duikt gelijk onder. Ralph redt nog meer 

mensen uit de schouwburg, waaronder Nettie, mijn moeder. Zonder Ralph was ik er niet geweest en jij 

ook niet, Meijer. 

Later wordt ook Ralph gearresteerd en op transport gezet. Hij springt uit de rijdende trein en 

vlucht. Maar zijn ouders en zes broers worden vermoord in de vernietigingskampen. 

Miep raakt zwaar ondervoed in de onderduik. Een dappere huisarts regelt dat ze onder valse 

naam wordt opgenomen in een noodhospitaal. Zo overleeft ze de oorlog. Net als haar broer Meijer, 

mijn vader en jouw naamgever. Helaas komen twee van hun zusjes niet terug. 

Ralph en Miep trouwen alsnog en beginnen een stoffenwinkel in Baarn. Ze krijgen veel 

beroemde klanten, zoals koningin Juliana en Johan Cruijff, met wie ze bevriend raken.’ 

Even later zitten we weer op de fiets. Ik weet niet hoe ik me moet voelen. Blij: omdat deze jonge 

mensen alsnog zo’n mooi leven hebben opgebouwd? Of verdrietig: voor alle familieleden die het niet 

hebben overleefd? Stiekem vind ik ook wel stoer dat Johan Cruijff een familievriend is geweest.  


