Verteld Verleden
Uitwerking van het interview 38 A met:

Meneer Dörr
De dato: 3 juli 2001
Lokatie: Arnhem, thuis
Onderwerp(en): Dörr's kindertijd, het verzet, joden onderbrengen, eerste kennismaking
met JVA
Duur interview: 31:15
Naam en functie interviewer(s): Pieter Edelman, vrijwilliger HHC, in het kader van
onderzoek naar de JVA
Kader/context. Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor
geïnteresseerden d.m.v. interviews.
Datum uitwerking: 15-04-2011
Niveau van uitwerking:
en evt. opmerking)

Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen)

Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband.
Respondent: Meneer Dörr was actief in de mislukte heroprichting JVA en NVSH en
heeft in het verzet joden helpen onderduiken.

Naam respondent: Meneer Dörr
Onderwerp: Dörr's kindertijd, het verzet, joden onderbrengen, eerste kennismaking met
JVA
Datum/Jaar: 3 juli 2001

Cassettes: 38a
Duur: 31:15
Datum uitwerking interview:
Naam bewerker: Wouter Meesen

Teller: min/sec

Index/onderwerp:

Cassette kant 38 A:
00:00 - 00:38
00:38 - 02:07
02:07 - 03:05

Over de oorlogsjaren

03:05 - 03:58
03:58 - 04:56
04:56 - 07:25
07:25 - 10:47
10:47 - 11:57
11:57 - 12:41
12:41 - 16:20

16:20 - 18:42
18:42 - 20:08
20:08 - 20:59
20:59 - 26:26
26:26 - 29:50
29:50 - 31:15 (einde)

Over zijn kindertijd
Over zijn vroege jaren als
gelovige
Hoe Dörr uit de kerk stapte
Over verschillende manieren
van humanist zijn
over zijn ouders
over joden onderbrengen in
Rotterdam
over zijn vader na de oorlog
over lidmaatschap van
vredesbewegingen
Over Dominee Mispel Blom
Beijer
Over de JVA, Vrije Vogels en
VCJC
Over Dörr's vader
over Dörr in de VCJC
over Dörr in het verzet
over dominee Hugenholts
Eerste kennismaking met
JVA

Opmerkingen:

agnostisch humanist,
religieus humanist
vader was socialist
zowel voor als tijdens de
oorlog
Dörr was geen lid van JVA
geweest
splitsing veroorzaakt in JVA,
want JVA moest socialistisch
worden

een irreële idealist
joden onder laten duiken
zat ook in het verzet
JVA moest worden
heropgericht

