
Seijst 1999. - Dl.29 DE JOODSE GEMEENSCHAP, ANNEMIEK BAt De joodse gemeenschap in Zeisttijdens de donkere jaren verandering in; de gemeentebreidde zich enorm uit en ookjocidse mensen kwamen omwillevan economische omstandighedentnaar Zeist. Zo kocht een jonge on-dernemer Joseph Bannet, aange-trokken door de goedkope gron-den in de gemeente, een terreinachter 't Slot. Naarmate de jodenver\\:ilging ir!Duitsland intensiveerde, kreegook de gemeente Zeist medio jarendertig te maken met joodse 'vluch-telingen'. Hoewel deze groep zo'n200 personen omvatte, kon mentoch niet echt spreken van eenjoodse gemeenschap. Immers \'aneen sociaal opvangnet voor hen inZeist was geen sprake; bovendien Na jaren van onderzoekverschijnt deze maand eenbijzonder boek over het verzetin Zeist tijdens de TweedeWereldoorlog van /]nnemiekBal. tevens redacteur van '^^Seyst. Op verzoek van de icf^redactiecommissie heeft zijspeciaal voor dit nummer eenartikel samengesteld over dejoodse gemeenschap voor entijdens de oorlog in Zeist. f VOOU JOl)W In het hegin \'an de jaren dertig kende de gemeente Zeistgeen joodse gemeenschap. Erwoonden nauwelijks joodse men-sen in Zeist; een enkeling die daarwel W(,x)nde was voor culturele enreligieuze aangelegenheden aange-wezen op de joodse gemeente in destad Utrecht of Amersfoort. In deloop \'an de jaren dertig kwam daar





Seijst 1999. - Dl.29 DE JOODSE GEMEENSCHAP, ANNEMIEK BAL gezinshoofden' woonachtig inZeist, ongeacht hun nationaliteit.Er woonden toen bij benadering175 personen van joodse bloede inde gemeente. Diezelfde maand ver-loren de joodse vluchtelingen uitDuitsland hun nationaliteit. Zijkregen een aantekening in het be-volkingsregister 'statenloos'. In deperiode die daarop volgde, werdenhun telefoonaansluitingen opge-heven en de 'Schutzendivisenkom-mando' zag erop toe dat goederenvan waarde, aandelen, deviezen enjuwelen ingeleverd werden bij deAmsterdamse bank Lipmann &Rosenthal. In mei '42 werden joden ver-plicht een ster op de overkledingte dragen. Namenwirth, plaatselijkvertegenwoordiger van de JoodseRaad in Zeist had vanuit Amster-dam de boodschap meegekregen dester 'met trots' te dragen. Zijn kin-deren delen de ster uit tegen beta-ling van 10 cent. Zijn vrouw, opti-mistisch van aard, had de stille hoop dat met een aantal maandende vervolging voorbij zou zijn. In de zomer van '42 kregen allejoodse gezinshoofden, nederlan-ders en statenlozen, een brief vande Zentrallstelle om zich aan temelden voor 'vrijwillige emigratie'.Joden kregen in Amsterdam eennieuwe woning aangewezen in eendaartoe bestemd stadsdeel. De be-zetter wilde de joodse groep zoveelmogelijk isoleren om de uiteinde-lijk wegvoering, de deportatie, zoonopvallend mogelijk te latenplaatsvinden. Een groot aantal joodse

mannenen vrouwen, bijvoorbeeld alleen-staanden en bejaarden die opzagentegen een onzekere tijd van onder-duiken, gaven gehoor aan de op-roep. Diegenen in Zeist die geen ge-hoor gaven aan de oproep, zo ookgezinnen met kinderen, werden op19 augustus '42 het slachtoffer vaneen razzia. De dag daarvoor had ereen grote razzia plaatsgevonden in Utrecht. Op 19 augustus werdhuiszoeking gedaan op 49 adressenin Zeist waar joodse mannen envrouwen ingeschreven stonden. Integenstelling tot Utrecht werdenin Zeist Duits-joodse vluchtelin-gen en Nederlandse joden tegelij-kertijd weggevoerd. De bestem-ming was Amsterdam. De'Hausraterfassung' ontfermde zichover hun meubilair. Onder de 58weggevoerden bevonden zichveelal bejaarde mensen en alleen-staanden. 'Evacuatie' staat op delijst genoteerd: in werkelijkheidwerden zij gedeporteerd. Via Amsterdam werden kwa-men ze terecht in Westerbork en










