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Beste aanwezigen 

Ik ben Nathan Peterfreund, 11 jaar, geboren en getogen in Antwerpen. Ik zit in het zesde 

studiejaar op de Yavneschool.  

Vandaag zou ik u graag wat vertellen over Sender, mijn overgrootvader, en zijn gezin. 

Sender was een doodgewone man, een harde werker, gelukkig getrouwd met Shlamza en 

vader van 4. Hij had een kleine electrozaak op de Charlottalei, 500 meter hiervandaan. 

Op een dag werd er aan de deur geklopt. Het was het verzet. Ze vroegen Sender om zijn 

kinderen aan hen mee te geven nu het voor Joden veel te gevaarlijk werd.  

Sender deed wat hem gevraagd werd en gaf zijn vier kinderen mee. Arnold, Léon, Eva en 

Oscar gingen mee met deze wildvreemden. 

Eva had een zwakke gezondheid en werd ziek. Om haar toe te laten te herstellen ging Sender 

haar halen om een paar dagen thuis door te brengen. 

Net dan sloeg het noodlot toe. Samen met honderden anderen werden Sender, Shlamza en 

Eva thuis weggehaald en naar Mechelen. Van daar werden ze gedeporteerd naar Auschwitz, 

waar ze vermoord werden. 

Arnold, Léon en Oscar overleefden de oorlog bij hun onderduikfamilie. Oscar trouwde met 

Rachel. Zij kregen 4 zonen, Alex, Alain, David en Daniel.  

Daniel is mijn vader. Hij is hier vanavond samen met Oscar, mijn Bompa. dankzij de moed 

van de familie Frenay uit Essen en de vele andere dappere Belgen die joden hielpen 

onderduiken. 

Dames en heren, ik heb nooit oorlog meegemaakt, maar de oorlog heeft er wel voor gezorgd 

dat ik nooit mijn overgrootvader heb gekend en mijn vader nooit zijn grootvader, dit enkel 

omdat wij Joods zijn. 

Vandaag herdenken wij het einde van deze verschrikkelijke oorlog. We herdenken Sender, 

Shlamza, Eva en alle andere slachtoffers. 

Anderzijds herdenken we ook al die helden die met risico voor hun eigen leven het leven van 

al die kleine Léons, Arnolds en Oscars hebben gered en ervoor gezorgd hebben dat mijn 

generatie vandaag hier voor u staat.  

We zullen nooit vergeten, want wie vergeet is gedoemd te herhalen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


