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Waar er elf eten, 
eten er ook twaalf  
Louk Israëls heet vanaf nu ‘Loekie de Jong 
uit Rotterdam’ en hij is met z’n zwarte 
haarbos welkom bij ‘ome’ Michiel en 
‘tante’ Immertje in het huisje aan de 
Maerelaan in een gezin met negen blonde 
kinderen.

“Het is goed”, zegt tante, “waar er elf eten, eten er ook twaalf.”

De familie Kunnen is een katholiek gezin in een overwegend 

Rooms dorp met ruim 5.000 inwoners. Hij maakt er veel nieuwe 

en vreemde dingen mee; zo maakt het Heilig Hartbeeld grote 

indruk op hem. Samen met leeftijdgenoot Gerard speelt hij veel 

buiten. Van een kloosterzuster krijg hij onderwijs. 

De dagelijkse maaltijd is schraal maar er komt er regelmatig 

eten binnen dankzij Koba, die in Marquette bij de Duitsers 

werkt. Dat geeft overigens in het gezin wel problemen. 

In 1945 komen de Canadezen en kan de vlag uit. Loukie 

overleeft de vervolging dankzij het gastvrije gezin Kunnen én 

dankzij het feit dat heel Heemskerk wist wie hij was, maar 

niemand hem of de familie Kunnen heeft verraden.

Een jongen uit zwolle
Bij een razzia in 1942 in hun woonplaats Zwolle worden Louk 

(6) en zijn broertje Nico (9) in veiligheid gebracht in Kasteel 

Zwaluwenburg bij ’t Harde. Daar worden ze verraden en ze 

komen terecht in de Hollandse schouwburg. Ze worden er weg 

gehaald en opgenomen in een boerderij bij Nieuw Vennep. Op 

4 oktober 1943 komt een Nederlandse SS-er bij de boerderij 

zoeken naar onderduikers. In paniek schiet een bewoner hem 

neer. Er komt een grootscheepse overval op gang en de jongens 

moeten vluchten. In een groep van 22 kinderen komen ze na 

een afgrijselijke nachtelijke tocht bij mevrouw Dekker aan de 

Aalsmeerderdijk. De groep verblijft er zes weken op de zolder. 

Tenslotte komen ze in Lisse terecht waar de broertjes 

noodgedwongen uit elkaar gaan. Voor op een fi ets gaat het 

naar Heemskerk, naar een nicht van mevrouw Dekker, Immertje 

Kunnen. 

Louk na de oorlog in 1946.

Louk met een vriendinnetje in 1942.

Koba Kunnen was bevriend met een 
Duitse militair en was werkzaam voor 
de Duitsers in Marquette.

Het huis van de familie Kunnen aan de 
Maerelaan.

De familie Kunnen.


