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Korte geschiedenis van de Eemnesser familie 
Wortel en de daarbij behorende Larense voor-
ouders . 

De familienaam Wortel heeft in Eemnes een bekende klank. 
In dit artikel wordt nader ingegaan op de oorsprong 
en afstamming van deze familie. Ons onderzoek heeft uit
gewezen, dat de oudste sporen te vinden zijn in Laren NH. 
Daar treffen we de leden van deze familie aan als Rooms-
Katholieke Erfgooiers. Dit wijst erop dat het een ge
slacht is met een lange staat van dienst in het Gooi. 
Rond 1820 wipte één van de Wortels over de provincie
grens naar Eemnes, waar tot op de dag van vandaag zijn 
nakomelingen zijn terug te vinden. 

De oudste teruggevonden voorvader is: 

I G e r r i t S t e v e n s e 
geboren ca. 1675 
begraven Laren NH 10-06-1725 
t rouwt ca 1700 
J a a p j e L u b b e r t s e 

G e r r i t Stevense komt a ls Laarder voor op de E r f g o o i -
e r s l i j s t van 1708. Op grond h ie rvan konden z i j n nako
melingen a l s de f a m i l i e Wor te l recht doen gelden op het 
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Erfgooierschap. 
Samen met zijn vrouw heeft hij heel wat kinderen voort
gebracht. We hebben er 15 teruggevonden: 8 meisjes en 
7 jongens. De doopboeken uit die tijd vertonen nogal 
eens hiaten. We zijn dan ook van mening dat dit echt
paar zelfs nog meer dan 15 kinderen gehad heeft. 

Eén van de zoons was: 

II Lambert Gerritse Montje 
gedoopt R.K. Laren NH 05-12-1717 
begraven Laren NH 16-05-1771 
trouwt R.K. Laren NH 27-11-1742 
Marretje Janse Cop 
gedoopt R.K. Blaricum 17-11-1717 

Opvallend is de achternaam die bij deze Lambert Ger
ritse werd aangetroffen. Er is bij hem nog geen spra
ke van de familienaam Wortel. We vinden in de oude 
boeken allerlei variaties als Montje en Montjes, ter
wijl de pastoor in het R.K. doopboek regelmatig Monki 
schreef. Enkele broers en zusters van Lambert Ger
ritse noemen zich rond 1760-1770 al wel Wortel. 
Uit het huwelijk van Lambert en Marretje hebben we 
13 kinderen terug gevonden. Ook hier is de lijst van 
nageslacht waarschijnlijk niet volledig. Het gaat om 
7 jongens en 6 meisjes. 

Eén van de jongens was Jan Lambertse Wortel. Hij 
trouwde te Laren in 1778 met Marretje Meinse Calis. 
Een achterkleindochter van dit echtpaar was: 

Anna Wortel 
geboren Laren NH 08-02-1841 
overleden Eemnes 09-12-1909 
trouwt Eemnes 03-05-1887 
Hendrik (Drikus) Luijf 
weduwnaar van Evertje van Beijeren. 

Drikus Luijf was herbergier in 'Het Zwaantje', Wakke
rendijk 258. Anna Wortel is bekend geworden omdat ze 
voorkomt op die karakteristieke Eemnesser ansichtkaart, 
waarop het interieur van de herberg 'Het Zwaantje' is 
afgebeeld. 
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De bekende Eemnesser ansichtkaart met het interieur 
van herberg 'Het Zwaantje' Wakkerendijk 258. De her
bergierster op deze foto is Anna Wortel (1841-1909 ) , 
de tweede vrouw van Drikus Luijf. 

Een andere zoon van Lambert Ger r i t se Flontje en Mar re t j e 
Janse Cop was: 

I I I G e u r t L a m b e r t s e W o r t e l 
gedoopt R.K. Laren NH 16-06-1755 
begraven Laren NH 27-09-1808 
t rouwt Laren NH 18-04-1790 
J a a p j e E v e r t s van Aken (1769-1805) 

Geurt i s de eers te i n deze rechte l i j n , d i e i n de boe
ken steeds voorkomt met de famil ienaam W o r t e l . 
Samen met z i j n vrouw hee f t h i j 9 k inderen op de were ld 
gezet : 5 jongens en 4 meis jes waaronder één t w e e l i n g . 
Zeker 5 van deze k inderen z i j n a l op zeer jeugd ige 
l e e f t i j d ges to rven . 
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Eén van de zoons van Geurt en Jaapje was: 

IV Toon Geurtse Wortel 
gedoopt R.K. taren NH 07-11-1794 
overleden Eemnes 27-06-1874 
trouwt Eemnes 05-03-1821 
Jannetje Albertse Steenhof (1790-1839) 

Reeds op 14 jarige leeftijd stond Toon zonder ouders 
op de wereld. In zijn jonge jaren (rond 1820) was hij 
degene die Laren verliet en zijn geluk in Eemnes ging 
zoeken. Hij vond er zijn toekomstige vrouw Jannetje 
Steenhof. Ze was een dochter van de timmerman Albert 
Janse Steenhof en van Willempje Jacobse Tak. De fami
lie Steenhof woonde op Wakkerendijk 160. Na zijn hu
welijk trok Toon bij zijn schoonouders in. Toon was 
dagloner van beroep. Jannetje en Toon kregen 9 kinderen, 
4 meisjes en 5 jongens. Drie van de zoons zijn jong 
gestorven. Oudste dochter Jaapje trouwde met Cornelis 
Bijlhouwer. Dochter Geertje huwde eerst met Antonie 
Wagemans en op 63-jarige leeftijd met de Ankevener 
Matthijs Winthorst. Dochter Aaltje trouwde met Aart 
Koppen. Ze werden de voorouders van de tegenwoordige 
familie Koppen in Eemnes. 

Rond 1850 verlaat Toon Wortel, die dan al enige tijd 
weduwnaar is, het pand Wakkerendijk 160 om zich te gaan 
vestigen bij zijn dochter Aaltje en haar man Aart Kop
pen op Meentweg 31. Daar bleef hij wonen tot aan zijn 
dood in 1874. 

De jongste zoon van Toon en Jannetje was: 

V Geurt Wortel 
geboren Eemnes 22-12-1831 
overleden Eemnes 14-07-1900 
trouwt Eemnes 09-05-1864 
Mietje Janse van Dalen (1833-1874) 

Geurt was werkman van beroep. Na zijn huwelijk moet hij 
met zijn vrouw eerst enkele jaren gewoond hebben op 
Kerkstraat 6. Rond 1870 vestigt hij zich met zijn gezin 
in het bekende Hoge Huis op Kerkstraat 3. Na een huwe
lijk van 10 jaar verloor hij zijn vrouw. Er waren onder
tussen 5 kinderen geborenrl dochter en 4 zoons. Eén 
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Foto gemaakt +_ 1890 
zittend v.l.n.r.: Wimpje Roeten ( 1906) en haar echtge
noot Joannis Fecken (Roos) ( 1896) 

Staande v.1.n.r. •Iemand van de familie Wortel (Rijk?), 
Hendrikus van der Schuur, Marretje Fecken (dochter 
van de zittende personen, Catharina van Achterveld (echt
genote van Hendrikus van der Schuur.) 

van de jongens (Toon) was direct gestorven. Dochter 
Jannetje stierf op 18-jarige leeftijd. Zoon Jan was 
21 jaar oud toen hij in Utrecht stierf als kanonnier. 
Zoon Rijk heeft als arbeider veel rondgezworven door 
de omgeving. Hij werkte o.a. in Hilversum, Naarden 
en Muiden. Tussendoor woonde hij steeds weer voor korte 
tijd in Eemnes. Op zijn thuisbasis Eemnes stierf hij 
ook in 1913. Hij was toen 41 jaar oud en ongehuwd. 
Vader Geurt bleef zijn hele verdere leven als weduw
naar op het Hoge Huis wonen. 

De enige zoon van Geurt Wortel en Mietje van Dalen, 
die voor nageslacht heeft gezorgd, was: 
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Bid voor de Zie! van Zaliger 

G E U R T W O R T E L , 
geboren te Eenmes den 22 December 2832 

aldaar in den Heer ontslapen den ;j Juli 
2</oo, en den 2' daaraanvolgende c ' net 

R, /.' Kerkhof bepalen. 

Op U, o Heer. heb ik gehoopt ; in eeuwig
heid zal ik niet beschaamd worden. 

Lofz. Te Deum. 
Want ik weet, dat mijn Verlosser leeft ; 

ik za! op dm jongsten dag uit de aarde 
opstaan en in mijn vleesch mijn God aan
schouwen. Job. XIX.. 25. 

GEBED. 
Ontsluit, o God ' de deur de= Kerneis 

voor " w e n dienaar Gerardus, en Isa', Hem 
herrijzen onder het getal Uwer uitverkore
nen door Jezus Christus, Uwen Zoon. onzen 
Heer. Amen. 

ONZE VADER. - WEES G E G R O E T . 

Dat H\j raste in vrede 

J. LÜIJF — Eenmes. 

VI Anthonie(Toon) Wortel 
geboren Eemnes 10-10-1870 
overleden Eemnes 09-03-1917 
trouwt Eemnes 28-01-1898 
Alijda Engelen (1873-1949) 

Voor zover is na te gaan, heeft Toon zijn hele leven 
in het Hoge Huis op Kerkstraat 3 gewoond. Hij heeft 
als timmerman bij Van Dijk in taren gewerkt. Zijn 
arbeidsterrein lag hoofdzakelijk in de werkplaats, 
waar hij zich met verkoop van hout bezighield. Vol
gens zijn kleinzoon Toon Wortel was hij een nogal 
stille en serieuze man. Dit kan veroorzaakt zijn 
door het feit dat hij lange tijd een ziekte onder 
de leden gehad heeft. Hij werd zelden kwaad en ais 
het hem wel eens te bar werd, had hij als vaste uit
drukking: 'je bent een deugniet'. 
In de familie werd nog het volgende verhaal over Toon 

verteld : 
HKF- 97 



HET GESLACHT WORTEL IN EEMNES Gerrit Stev 

(ca.1675-17 

L S M I U C I L . LaST 

(1717-1771) 

Jan Lamberts Wortel x Marritje Meinse Calise 
(1748-1808) Laren | 

I 

Lambert Wortel x Marretje Tijmens de Graaf 
Laren I 

Jan Wortel x Helena Hakvoort 
Laren | 

I 
Anna Wortel x Hendrikus Luijf 
(1841-1909) "Het Zwaantje" 

W.'dijk 258 

Aaltje Wortel x Aart K 

(1823-1909) 

Toon Koppen x Cornelia Ruiter 

(1863- ). 

Jan Wortel 

(1867-1888) 

Kanonnier 

pJ 
Rutger Koppen x Jacoba Cornelia 

(1896-1966) Voskuilen 

Geurt Wortel x Anna Maria van Nimu 

(1900-1963) 

W.'Dijk 38 
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e x Jaapje Lubberts 

Laren 

se Montje x Marretje Janse Cop 
ren I (1717- ) 

Geurt Lambertse Wortel x Jaapje Everts van Aken 
(1755-1808) Laren ' (1769-1805) 

Toon Wortel 

(1794-1874) 
W'dijk 160, Meentweg 31 

x Jannetje Albertse Steenhof 

(1790-1839) 

en Geurt Wortel x Mietje van Dalen 
(1831-1900) (1833-1874) 
Kerks t r .6 en 3 

I 

nthonle Wortel x Ali jda Engelen 

1870-1917) 
e r k s t r a a t 3 

(1873-1949) 

Rijk Wortel 

(1871-1913) 

Ongehuwd 

n Elizabeth Wortel x Cornells Jacobus 

(1901-1969) Kuijer 

Laren 

Piet Wortel x Gerarda 
(1909-1970) van den 

Berg 
Kerkstraat 1 
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/ƒ De ondergeteekende i) f 
verklaart de koepokinenting verrigt te hebben aan J) 

i 
gev&tigd te -) 

geboren den 4 ) / / r ^te^^r ///?3 , wonende te 5) £a-m^».~^<? , 

en zich persoonlijk overtuigd te hebben, dat zich daarna, G) ^?2^*^ koepokken hebben 

ontwikkeld, die een zoodanig beloop hebben gehad, dat zij voorbehoeding tegen de kinder

pokken zooveel mogelijk waarborgen. 

of heelkundige) 

(Daffteefienintj) <• 

hi til.; i 
1) den titel van den genees- of heelkundige. 
2) den naam der gemeente, waar de geneea- ol' heelkundige ge

vestigd is. 
:i) den naam en de voornamen van den ingcé'nten persoon. 
4) den geboortedatum van den ingeënten persoon. 
")> den naam der gemeente, waar de, ingeente persoon woont. 
6) het getai koepokken, die een geregeld beloop hebben -rehad, 

of, zoo de inenting zonder voldoend gevolg bleef, het woord 
•jt'eiic, ia welk geval de woorden, die een zoodanig b-doop hebben 
tjrhad, tot en met xaarborgvn, moeten doorgehaald wonion. 

{ïlamlU'ckeniinj van den gene 

Bewijs van koepokinenting van 
Aaltje Engelen (1873-1949) 

;*$& 

At-- »àfe « : 

Aaltje Engelen 
(1873-1949) 

gehuwd met 
Anthonie Wortel en 
later met 
Gerrit van Klooster 
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Anthonie Wortel (1870-1917) 
gehuwd met Aaltje Engelen. 

'Op een dag was hij eens een kist aan het timmeren. 
Deze stond op schragen, terwijl Toon erin stond te 
timmeren. Omdat hij druk aan het werk was, merkte 
hij niet dat een paar mannen de kist een tikkie 
opbeurden en de schraag iets opschoven. Als gevolg 
daarvan ging de kist dompen (raakte uit evenwicht) 
en Toon ging met kist en al over de kop.' 

Uit het huwelijk van Toon met Alijda Engelen werden 
6 kinderen geboren: 4 zoons en 2 dochters.Na zoon 
Geurt en dochter Bet werd een dochter Marretje ge-
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boren gevolgd door 2 zoons die de naam Frans kregen. 
Deze laatste 3 kinderen zijn jong gestorven. Nadat 
er twee keer een zoon met de naam Frans was gestor
ven, zeiden Toon en Aaltje bij de geboorte van een 
volgende zoon:'laten we hem maar geen Frans meer 
noemen, anders gaat hij ook weer dood.' 
Zodoende kreeg de benjamin van het gezin de naam Piet. 

Rond de tijd dat Piet geboren werd (1909) kreeg va
der Toon tering (T.B.). Als gevolg hiervan heeft hij 
zeven jaar lang doorgebracht in een bedstee in het 
Hoge Huis. Dat was niet altijd even gemakkelijk voor 
hem. Vooral niet als zijn jongste zoon Piet weer 
eens kattekwaad had uitgehaald. Vanuit zijn bedstee 
kon hij Piet dan moeilijk de verdiende straf geven. 
Wat dit betreft speelt de volgende herinnering boek
delen: 

De kinderen van Toon Wortel en Aaltje Engelen 
v.l.n.r. Bet Wortel (1901-1969) 

Piet Wortel (1909-1970) 
Geurt Wortel (1900-1963) 
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Foto gemaakt tijdens de Eemnesser optocht t.g.v. het 
zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina 
in 1923. 
Bij het paard geheel links: Gijs Hilhorst (1858-1942 ) 
van Meentweg 3. 
Man op bok: onbekend 
Vrouw in deuropening : 
Vrouw zittend op bok: 
staande v.1.n.r.: 
Mie Lakeman (1865-1946 ) vrouw van Piet Nagel 
Aaltje Engelen (187 3-1949) vrouw van Toon Wortel 
Aal Voskuilen (1901-1952) vrouw van Bernard Steenman. 

Mien Fecken. 
Bet Kuijer-Wortel (1901-1969) 

Op een dag was de poes van Jan Heek, de bakker, 
weggelopen. Vrouw Heek zocht het beest overal. Na
dat de kleine Piet Wortel het poesje gevonden had, 
kwam hij iemand tegen die het beest voor hem wel 
even terug zou brengen naar bakker Heek. Later hoor
de Piet dat deze persoon als beloning 10 cent ge
kregen had. Hij vertelde dit aan zijn vader. Deze 

HKE- 103 



Aaltje Engelen (1873-1949) gehuwd met Anthonie Wortel 
staande voor haar woning Wakkerendijk 21 naast Café 
Staal. Rechts de oude (hoge) dijk. Op de achtergrond 
hst huis van Van IJken bij de haven. 

zei:' Piet, jongetje, ik hoor heel niet wat je zegt, 
kom eens wat dichterbij.' Daarop kwam Piet bij de 
bedstee staan, waar hij van vader Toon meteen een 
klap kreeg voor zijn stommiteit.' 

Mede door de ziekte en het overlijden van vader Toon 
was er veel armoede in het gezin. Piet Wortel zei 
later altijd tegen zijn kinderen: 'We waren zo arm, 
de luizen kregen geen houvast op ons.' 
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. Bid voor de ziei van ranger 

- ANTONIUS WORTEL 
echtgenoot vnn 

ALEIDA E N G E L E N . 
Geboren te EF.WNKR ]0 Febiuari 1870 

voorzien van de H. H. Sacramenten der 
siel vanden overieden te EF.MNESden 

ç Maart 1917 en begraven aldaar op 
het R. K. kerkhof der, 13 Maan 

Verdonkerd is mijn oog en mijn lede-
rr.a-en zijn als ïC-ï niets geworder. 

Bevrijd mij. Heer en piaa'.S mij bij t ' 
Wan ' ik wee', dat mijn Yeriosi-t ieefc 

en ik t»n jongs:«: dage uir de aarde lal 
verrijzen, en andermaal bekieed worden 
met mime huid en in mijn vleesch ia! ik 
zien mijnen God. Zien zal "ik Hem, ik rel! 
en aanschouwen zullen Hem mijne oogen 
vastgelegd is dezen f i n n e n hoop in mijn 
boezem j o b . XiX. 25 26 27 

Mijne kindere», ik weet, da: gij mijn aan 
gezicht niet meer zult zien, waakt der
halve en wees; indachtig dat ik dag en 
nacht niet heb opgehouden voor u te 
zorgen. 

Houd! uwe moeder in eere al de dagen 
van haar leven. Tob . XI! 10. 

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 

ONZE VADER - W E E S GEGROET, 

WED. J. Luijf — EEMNES, 

Moeder Aaltje Engelen hertrouwde op 15 april 1921 in 
Eemnes met Gerrit van Klooster. 
Ze is werkzaam geweest als wasvrouw. Nadat ze met het 
gezin verhuisd was naar Wakkerendijk 44 ('Machrisjo ' ) 
heeft ze daar enige tijd een snoepwinkeltje gehad in 
een serre aan de noordkant van het huis. 
Later woonde ze naast het café Staal op Wakkerendijk 
21. Haar laatste jaren sleet ze naast haar zoon Geurt 
op Wakkerendijk 38. 

Zoals vermeld zijn er uit het huwelijk van Toon en 
Aaltje 3 kinderen volwassen geworden. 

Vila Geurt Wortel 
geboren Eemnes 25-10-1900 
overleden Utrecht 14-08-1963 
trouwt 06-05-1941 
Anna Maria van Nimwegen 
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Geurt Wortel (1900-1963 ) 
Aan het werk als wagenmaker. 

Geurt werd timmerman-aannemer. Daarnaast was h i j ook 
a l s wagenmaker deskundig. Op een gegeven moment begon 
h i j ook met a n t i e k . Deze branche l i e t h i j ech te r over 
aan z i j n broer P i e t . Rond 1936 kocht Geurt het pand 
Wakkerendijk 38. Van de daarnaast gelegen schuur 
maakte h i j een aa rd ig woonhuis voor z i c h z e l f . Daar 
b l e e f h i j z i j n hele verdere leven wonen. Z i j n vrouw 
en enkele van z i j n k inderen wonen er nu nog. 
V l l b E l i z a b e t h M a r i a W o r t e l 

geboren Eemnes 28-09-1901 
over leden Laren NH 26-02-1969 
t rouwt Laren NH 04-06-1926 
C o r n e l l s J a c o b u s K u i j e r 

V I I c 
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P e t r u s E r a n c i s c u s W o r t e l ( P i e t ) 
geboren Eemnes 16-04-1909 
over leden Eemnes 17-05-1970 
t rouwt Soest 09-07-1942 
G e r a r d a van den Berg 



- /y?? 
TE KOOP: 

Antieke staande Klok met me
chaniek; antieke Commodes, 

Staartklokken, Glazenkast, 
Deutsche Schotet, Spinnewiel, 
antieke noten Kast met stelten, 
Kabinet enz. en zeldz. 16 eeuw-
sche Tegels. (13192 

P. F. WORTEL, Rijksstr. B. 
92, Eenmes-Buiten. 

Zo begon Piet Wortel zijn 
antiquairs activiteiten 
Eén van zijn eerste ad
vertenties (1933). 

Piet werd algemeen bekend als de antiquair uit de 
Kerkstraat in Eemnes. Maar voor het zover was, deed 
hij nog allerlei andere ervaringen op. 
Hij begon op de ambachtsschool, waar hij voor timmer
man leerde. Daarna volgde hij 's avonds een teken-
school. In die tijd tekende hij wel eens voor zijn 
broer Geurt (o.a. het huis Meentweg 73). Het beroep 
van timmerman ging hij ook in de praktijk brengen. 
Zo heeft Piet het een en ander afgetimmerd bij Eg
genkamp en Rigter in Blaricum. Ook werkte hij enige 
tijd met zijn broer Geurt. Niet zo'n succes was de 
periode dat hij op de Erres-fabriek in Hilversum 
werkte. Daar moest hij 8 radio's per dag politouren. 
Toen de oorlog uitbrak ging Piet een heel andere 
kant op. Hij kreeg een aanstelling bij de P.T.T., 
waar hij postbode werd. 
In die tijd moest hij zich eens met 4 andere 
jonge kerels melden op het station Amersfoort. Daar 
was o.a. Gerrit Eggenkamp bij. In Amersfoort aange
komen zagen de heren het echter niet zo zitten en op 
het laatste nippertje gingen ze terug naar huis. Ze 
gingen naar Blaricum waar ze zijn ondergedoken bij de 
moeder van Gerrit Eggenkamp. Het scheelde een haar of 
ze waren de eerste nacht al opgepakt. Piet bleef daar 
enkele nachten. Hij zat er verborgen in de stal tussen 
de slieten. Bij hoge nood kon hij zijn water alleen 
maar kwijt in een klomp (aldus de familieverhalen). 
Later in de oorlog heeft Piet nog voor langere tijd 
ondergedoken gezeten. 

Ondertussen had Piet ook niet stil gezeten. In 1941 
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Piet Wortel (1909-1970) 
De bekende antiquair uit Eemnes in.een karakteris
tieke pose gefotografeerd op een kunstveiling. 

kocht hij het pand Kerkstraat 1, op de hoek van de 
Wakkerendijk en de Kerkstraat. Nadat hij in 1942 was 
getrouwd bleef hij er wonen tot zijn dood. Het huis 
wordt nu nog bewoond door zijn vrouw en het gezin van 
zijn zoon Gerard, bekend als Eemnesser raadslid voor 
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de partij Dorpsbelang. 

Piet werkte nog tot 1952 bij de P.T.T. en stortte zich 
daarna volledig op zijn grote liefde: het antiekl 
Al vanaf zijn jongste jaren had hij belangstelling voor 
oude spullen. Zijn broer Geurt was in eerste instantie 
met handel in antiek begonnen. Langzamerhand ging Piet 
zich er echter steeds meer in specialiseren. Het ging 
zijn hele leven beheersen. Aan de kant van de Kerk
straat groeide zo zijn karakteristieke antiquairszaak. 
Door zijn ervaringen en ook door zijn markante ver
schijning werd hij een bekend figuur in de antiquairs-
wereld. Zo kon hij zich later ook ontplooien als taxa
teur voor verzamelingen en nalatenschappen. 
Hij bleef actief tot aan zijn plotselinge dood in 1970. 

Hier beëindigen wij dit korte overzicht van de personen 
van de familie Wortel uit Eemnes en hun Larense voor
ouders. We bedanken allen die hebben meegewerkt aan het 
tot stand komen van dit artikel, o.a. de heer Chr. Wa-
let uit Hilversum, de heer W. Kuijer uit Laren en 
mevrouw A. Wortel-van Nimwegen. 
Voor op-en aanmerkingen vindt u een gewillig oor bij 
de samenstellers van dit artikel: 

Toon Wortel, 
Wakkerendijk 6, 
Eemnes, tel. 83917 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eemnes, tel. 89849 

Joodse onderduikers in Eemnes. 

De werkgroep 'Tweede wereldoorlog' is een onderzoek 
begonnen naar de onderduikers, die hier in Eemnes ge
zeten hebben. 
Ruwweg kan men de onderduikers in enkele groepen inde
len: joden, onderduikers vanwege de 'Arbeidseinsatz' 
of om politieke redenen en de 'Spoorwegmensen'. 
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