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We mogen nergens heen, we moeten naar Vught:
de joodse inwoners van Woerden, 1930-1947.
door prof.dr. W.C. Ultee
Inleiding
De trap afgaand aan de stadskant van Woerdens station, valt het oog op een bord met het
opschrift Melis Heijveld. Als iemand die net na de oorlog in Woerden ter wereld kwam, leerde
ik al vroeg van mijn ouders dat deze spoorman in de oorlog omkwam bij een Engelse luchtaanval op de spoorbaan. Enige jaren geleden en inmiddels oud-inwoner van Woerden, merkte
ik dat op het Kerkplein een standbeeld was opgericht voor Jan en Gerrit Vergeer. Zij drukten in
de oorlog illegale kranten, werden gepakt en vonden de dood in een strafkamp. Over hen had
ik van mijn familie nooit gehoord.
Als schoolknaap ging ik op 4 mei naar de gedenknaald op de Meeuwenlaan, samen met de klas
van juffrouw Van Elk op de Emmaschool. Destijds waren voor mij de te herdenken doden juffrouw Van Elks broer en de familie Izaks. Jan van Elk hielp ondergedoken joden. De Izaks hadden een slagerij - net als mijn grootvader, vader en oom - en waren joods. Pas was ik weer bij
de zuil. 'Gedenk hen die vielen voor Uw vrijheid' maant ze. Nu viel me op dat het gedenkteken
de gevallen inwoners van Woerden niet bij naam noemt. Als kind wist ik van 'de meiden van
Saam van Creveld'. De heer Van Creveld was een andere joodse slager in Woerden en zijn
dochters keerden terug uit 'de kampen'. Hoe het daar was, liet mijn moeder me zien. In ons huis
lagen op een bovenste plank spullen die niet voor kinderogen waren bedoeld. Bij de schoonmaak kwamen ze omlaag, en eens opende mijn moeder een boek. Ik zag mensen in gestreepte
kleren, broodmagere mannen, en lijken. Mijn moeder zei dat kinderen in een zaal mochten spelen en bewakers de ruimte lieten vollopen met gas.
In 1991 schreef Van Nisius in de Woerdense Courant over de joden van Woerden tijdens de oorlog. Eén zin geloofde ik niet. Mijn vader zei vroeger dat de Izaks in kamp Vught zaten, nu las
ik dat de joden van Woerden naar Amsterdam gingen en vandaar naar kamp Westerbork. In
1996 verscheen 125 jaar Woerden, dat deels over de joden van Woerden gaat. Het noemt de
families Bottwin, Buchheimer, Van Creveld, Izaks, Frank, Juda, Löwenstein en Oppenheimer.
De Oppenheimers en het jonge gezin Izaks kwamen om, het oude echtpaar Izaks dook onder in
het katholieke ziekenhuis. Het echtpaar Löwenstein stierf in een kamp, hun dochter hield zich
schuil. De Buchheimers, Van Crevelds en Juda's woonden na de bevrijding weer in Woerden.
Het lot van de Bottwins en de Franks werd niet vermeld. Ik vernam evenmin hoeveel joden er
in Woerden waren toen de oorlog begon en hoeveel van hen omkwamen. Van Nisius had zich
ook niet aan die berekening gewaagd.
Daarmee blijven deze studies over Woerden oppervlakkig. Voor veel plaatsen bestaat een boekje dat zegt hoeveel joden er aan het begin van de oorlog woonden en de namen bevat van alle
joodse inwoners die als gevolg van de oorlog het leven lieten. De gemeenten van Nederland
blijken nogal te verschillen in het percentage omgebrachte joden. Ik toon dat nu aan. Naar aanleiding daarvan verwoord ik mijn vragen over het lot van de joden van Woerden. Die vragen
wil ik tot in de bijzonderheden beantwoorden.
Vraag: hoeveel joodse inwoners van Woerden kwamen om?
Nijmegen, de plaats waar schrijver dezes tegenwoordig woont, telde 522 joodse ingezetenen.
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Daarvan werden er volgens Eliéns 375 gedood, 72%, waaronder mevrouw E. Glaser-Izaks,
geboren op 4-9-1894 te Woerden en vergast op 2-7-1943 in Sobibor. Volgens De Leeuw van
Weenen-van der Hoek werden 21 van de 26 joden uit Brielle vermoord. Tot die 81% behoorden
de dames E. Gazan-Izaks (19-2-1896 Woerden, 21-5-1943 Sobibor) en R.L. Gazan-Izaks (192-1896 Woerden, 10-9-1943 Auschwitz). Delfzijl telde 137 joden, Bottema herdenkt de 126
ofwel 92% omgebrachte joden uit die plaats. Van Rooij-Trienekens stelt vast dat 60 van de 125
joodse inwoners van Heerlen niet terugkeerden, dat wil zeggen 48%. Lurvink zegt dat 44% van
de joden uit Aalten werden gedood (34 van de 77). Volgens Presser weigerde in 1941 de burgemeester van Enkhuizen joodse kinderen van school te verwijderen. Toen eenjaar later de 54
joden van die stad op transport moesten, waren er 52 verdwenen. De twee anderen stierven,
geen enkele onderduiker werd gepakt. Presser schrijft dat in Tiel de politie het ophalen van
joden afwees. Van de 62 joden aldaar vond er één de dood. De genoemde gegevens betreffen
zeven afzonderlijke plaatsen. Hoeveel procent van alle joden in Nederland werd omgebracht?
In 1941 woonden in Nederland 140.000 joden, 107.000 werden er weggevoerd, 5.000 van hen
keerden terug. Het Duitse gezag vermoordde 73% van de Nederlandse joden.
Gezien de zuinige zinnen over joden in de boeken over Woerden, ga ik om te beginnen na hoeveel joden daar aan het begin van de oorlog woonden, hoe de naam van elk van hen luidde, en
waar en wanneer ze ter wereld kwamen. Daarna geef ik aan in welke mate ze God dienden en
hoe ze de kost verdienden. Vervolgens wil ik weten wie op welke wijze de oorlog doorkwamen,
en waar en wanneer de anderen omkwamen. Wat bedraagt het percentage Woerdense joden dat
door Duitse handen werd omgebracht, en was het hoger of lager dan het landelijke percentage?
Tenslotte zoek ik naar oorzaken. Had de hoogte van het percentage omgekomen joodse inwoners van Woerden iets te maken met het doen en laten van de niet-joodse inwoners van deze
stad: de burgemeester, de inspecteur-korpschef, de politie-agenten, de NSB'ers, de andere ingezetenen?
Bronnen
Om mijn vragen degelijk te beantwoorden, raadpleegde ik de standaardwerken van De Jong en
Presser over de jodenvervolging in Nederland, boeken en artikelen over de joden in Duitse en
Nederlandse steden, en statistische studies. De bijzonderheden van gebeurtenissen die de krant
haalden, vond ik in Keesings Historisch Archief. Gegevens over Woerden putte ik liefst uit eerste bron. De rijkste mijn was het Streekarchief Rijnstreek (SAR), de sleutel was de lijst met de
namen van alle joodse inwoners te Woerden op 8-5-1942.
Op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doorzocht ik de bakken met
persoonskaarten van kamp Vught, de lijst van alle mensen die Westerbork verlieten, en de vertreklijsten voor afzonderlijke treinen uit dat kamp. In het Algemeen Politieblad vond ik namen
van ondergedokenen, de Alfabetische lijsten van zich in Nederland bevindende Joden verschaften namen van overlevenden. Overlijdensdata en -plaatsen haalde ik uit In memoriam, dat de
namen van alle omgebrachte joodse inwoners van Nederland opsomt. Op het Ministerie van
Justitie en het Algemeen Rijksarchief las ik dossiers over Nederlandse gezagsdragers in oorlogstijd. Ook zag ik stukken in de archieven van Burgsteinfurt en Kalkar.
Verder sprak ik met mensen die de oorlog meemaakten: eerst leden van mijn familie, dan hun
bekenden, daarna mensen die belden na een oproep in de Woerdense Courant. Door hen won
mijn 'heemtijding' aan diepgang en levendigheid. De heer Z. Safran schreef me uit Ashqelon in
Israël over de tijd dat hij als Horst Buchheimer in Burgsteinfurt en Woerden woonde, de dames
E. van Creveld en A. Press-Juda vertelden me hun levensverhaal, evenals de heren O. Juda en
S. Rijnderman. Hen geldt mijn grootste dank.
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De synagoge van Woerden 1856-1920
UL
In Woerden woont in 1759 de joodse slager Nathan Levi Thijn. In de 19,de
eeuw heeft de stad
zoveel joodse inwoners dat ze er eredienst vieren, vooreerst in woonhuis. In 1856 wordt grond
tussen de binnen- en buitengracht bij de Westdam ingericht als joodse begraafplaats. Dan komt
ook bij de Hogewoerd en de Groenendaal een synagoge te staan. Ze behoort tot het ressort
Rotterdam van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap, en opperrabbijn dr. J. Isaacsohn
van die plaats houdt op 26-6-1856 de inwijdingsrede. Het 25-jarig bestaan wordt gevierd op 212-1881. De vereniging Tiferet Bachoerim (De glorie van de jonge mannen) biedt twee siertorens aan voor de wetsrollen, de vereniging Ezrath Nasim (Hulp aan de vrouwen) een toraschild.
De heer Khan uit Bodegraven schenkt een zilveren handwijzer, de heren Loterij en Van
Blankenstein ook, en de heer Eckstein uit Den Haag een specerijbus. De Rotterdamse opperrabbijn B.S. Berenstein houdt de feestrede, dr. J. Isaacsohn, die al enige jaren in Hamburg een
afgescheiden gemeente leidt, de leerrede. Dit wijst erop dat Woerden in de strijd binnen het ressort Rotterdam behoudend is. Net als in 1856, zijn Burgemeester en Wethouders van Woerden
aanwezig, evenals vooraanstaanden van de andere kerkelijke gezindten. Bij het 50-jarig bestaan
op 21-12-1906 geven de zusters Loterij wit-zijden kleden en mevrouw Hoornstra-de Leeuw en
haar zus en broers twee siertorens. Op 23-12-1906 spreekt Rotterdams opperrabbijn dr. B.L.
Ritter. Twee aanwezigen maakten ook de inwijding in 1856 mee: de heren Van Creveld en Gans.
Rijntje Hoornstra-de Leeuw is op 2-1-1857 in Woerden geboren, verhuist op 12-6-1914 naar
Amsterdam, en wordt op 7-5-1943 in Sobibor vergast.
Kort na het jubileum van 1906 werd in Woerden de minjan, het aantal van tien volwassen mannen voor godsdienstige bijeenkomsten, niet meer gehaald. In 1920 werd de synagoge van
Woerden gesloopt, in 1925 werd de kehilla te Woerden bij Gouda gevoegd, de dichtstbijzijnde
plaats met een synagoge in het ressort Rotterdam. Voorwerpen uit de Woerdense sjoel zijn te
zien in het Museum Het Catharina Gasthuis te Gouda.
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De siertorens voor de wetsrol die mevrouw R.
Hoornstra-de Leeuw (1857-1943), mede
namens haar zuster en broers, aanbood aan de
lsraëlietische Gemeente te Woerden. Het
opschrift luidt: Ter nagedachtenis aan onze
lieve ouders Asher Halevy en zijn vrouw
Feigele de Leeuw-Cohen, zalig zijn zij, aan de
lsraëlietische Gemeente te Woerden in de
maand Kislev 5667 (december 1906).
Bewaarplaats:
Museum het Catharina
Gasthuis, Gouda.
Foto: Ton Haartsen, Ouderkerk a/d Amstel
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Volkstellingen 1809-1930
Hoeveel joodse inwoners telde Woerden in de loop van de jaren en hoeveel net voor de oorlog?
De Nederlandse overheid hield lange tijd elke tien jaar een volkstelling. Daarin werd de kerkelijke gezindte van mensen vastgesteld. Het aantal mensen van, zoals dat in overheidsstukken
heet, 'israëlietische gezindte' was in Woerden in 1879 met 137 het hoogst. Volgens Tabel 1
schommelde dit aantal eerst, daarna nam het af. De 18 israêlieten in Woerden in 1930 kan ik na
mijn naspeuringen bij naam noemen: de heer S. van Creveld met zijn tweede vrouw en drie
dochters bij zijn overleden echtgenote, de dames E. en H. Frank, de oude heer G. Izaks en zijn
vrouw, hun zoon E. Izaks met vrouw en drie kinderen, en de heer E. Oppenheimer met vrouw
en twee dochters.
Ik sprak zonet met opzet over personen van israelitische gezindte en israêlieten. In Nederland
bestonden voor de oorlog het Nederlands-Israëlietisch en het Portugees-Israëlietisch
Kerkgenootschap. Hun leden werden in het dagelijks leven joden genoemd. In de oorlog ging
het de Duitsers evenwel niet alleen om israêlieten. Wat telde was afstamming, het aantal grootouders van een persoon dat tot een israëlietische gezindte behoorde. In Nederland woonden in
1941 om precies te zijn 140.001 voljoden. Van hen waren er 125.515 (90%) israëliet, 12.571
(9%) onkerkelijk, 690 katholiek en 591 hervormd, terwijl 634 personen tot een andere gezindte behoorden.
De telling van 1930 wees uit dat de kerkelijke gezindten in beroep verschilden. Zo werkte, over
Nederland gerekend, 22,6% van de mannelijke beroepsbevolking en 0,2% van de mannelijke
israëlietische beroepsbeoefenaren in de agrarische sector. Van alle mannen met een beroep vond
12,2% emplooi in de handel, van de werkzame israëlietische mannen 48,8%.
Ook de afzonderlijke beroepen verschilden van elkaar wat betreft de kerkelijke gezindte van
hun beoefenaren. In 1930 maakten israëlietische mannen 1,5% uit van de Nederlandse mannelijke beroepsbevolking, en israëlietische vrouwen 1,8% van de vrouwelijke. Als het percentage
israêlieten in een bepaald beroep lager is, doet zich ondervertegenwoordiging voor. Blijkt het
percentage hoger te zijn, dan is er sprake van oververtegenwoordiging. Welnu, tot het begin van
de 19 e eeuw werden israêlieten in Nederland bij wet geweerd uit overheidsbetrekkingen, en in
1930 waren israêlieten nog altijd ondervertegenwoordigd in die beroepen. Israëlietische burgemeesters waren er niet, van de mannen op ministeries en gemeentehuizen was 0,4% israëliet, en
van de heren in het rechts-, politie- en gevangeniswezen ook. In de 20steeeuw groeide het aantal levensbeschouwelijke instellingen in Nederland sterk. In welke mate werkten daar in 1930
israêlieten? In dat jaar was 0,8% van de onderwijzeressen en 0,7% van de onderwijzers op lagere scholen israëliet, en 1,2% van de vrouwen in ziekenhuizen. Er werkten 'nu eenmaal' geen
israêlieten bij katholieke en protestante organisaties. Misschien was om overeenkomstige reden
0,5% van alle dienstbodes en werksters israëliet.
Als een gezindte ergens ondervertegenwoordigd is, moet ze elders meer dan gemiddeld werken.
In 1930 was 4,1% van alle mannelijke artsen israëliet, 25,0% van de mannen in de bontverwerking en 55,5% van de mannen in de diamantindustrie. In confectiefabrieken en kleermakerijen waren vrouwen voor 5,9% israëliet en in bontwerkerijen voor 7,5%. De telling onderscheidde a) winkels in vlees en vleeswaren, b) slachterijen en vleesfabrieken en c) abattoirs.
Slachterijen waren bedrijven waar ambachtslieden vee slachtten, vlees uitbeenden en in lappen
of als vleeswaren aan gezinnen verkochten. In Nederland vormden in 1930 de israëlietische
mannen in een slachterij of vleesfabriek 5,5% van alle mannen aldaar. Het aantal israëlietische
mannen in bedrijven die geen vee slachtten maar vlees en vleeswaren verkochten, bedroeg 8,0%
van alle mannen in zo'n zaak. In abattoirs waren de mannen voor 2,0% israëliet. Deze cijfers
wijzen op oververtegenwoordiging. De telling van 1930 voert veehandelaren niet afzonderlijk
op.
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De 18 israëlietische inwoners van Woerden in 1930
Hoe verdienden de joden van Woerden rond 1930 de kost? Geen van hen had, zo blijkt hieronder, een beroep waarin joden ondervertegenwoordigd waren. Binnen het jodendom zijn riten
belangrijk en hun navolging kan de uitoefening van bepaalde beroepen bemoeilijken, vooral in
een niet-joodse omgeving. Een verwante vraag luidt daarom in welke mate de joodse inwoners
van Woerden rond 1930 vast hielden aan hun godsdienst.
Hebreeuws, sabbat, koosjer voedsel
Het Hebreeuws, de taal van het Boek der Boeken van het jodendom, heeft een eigen letterschrift. Mannen moeten, om in de synagoge hun plichten te vervullen, die taal en dat schrift
beheersen. Bij Eliazar Izaks, ter wereld gekomen te Woerden op 1-10-1897, kwam een rabbijn
langs om zijn zonen daarin te onderwijzen. Dat vertelt de heer Pennewaard, geboren in 1916,
die voor de oorlog een jaar knecht was bij de heer Izaks en een andere baan zocht omdat hij
mevrouw Izaks bazig vond. De sabbat, de joodse rustdag, begint vrijdag bij zonsondergang en
eindigt zaterdagavond. Voor christenen was zaterdag een school- en werkdag. Mevrouw S.
Mooij-Diepenbroek, geboren in 1928, zat in dezelfde klas als Hetty Izaks. Ze zegt dat de dochter van de heer Izaks op zaterdag niet naar school kwam. Deze dingen duiden erop dat de Izaks
vasthielden aan belangrijke onderdelen van de joodse leefwijze.
Mevrouw Casperina Ultee, geboren in 1917, weet dat haar vader op vrijdagavond bij de Izaks
'de lampjes aanstak'. Haar vader bleef kletsen, en als hij thuis kwam, vroegen zijn zonen Jaap
en Wout waar hij had gezeten. Joden moeten op sabbat rusten, daarom geen werktuigen gebruiken en zelfs geen knop omdraaien, maar soms doen christenen voor joden dingen die aan joden
zijn verboden. Dit verhaal leert dat de Izaks niet geheel behoudend waren. De winkel van Izaks
bleef trouwens op zaterdag open. Aldus de heer Pennewaard. Volgens mevrouw Ultee waren de
slagerijen van Izaks en Van Creveld 'kleine zaakjes'. De omzet op sabbat kon niet worden
gemist.
Volgens de joodse spijswetten zijn varkens onrein. De heer L. de Lange bezit een nota die zijn
moeder voor de oorlog kreeg volgens welke de zaak van de Izaks een 'electrische rund-, kalfsen varkensslageriy was. Het spek kostte 30 cent. Ook hier verloor de joodse levenswijze het van
het dagelijks brood. De Izaks zelf aten tenminste soms volgens de joodse spijswetten. De gouden bruiloft van Abraham Glaser (29-8-1856 Nijmegen, 4-4-1942 Nijmegen) en Saartje Vecht
(4-11-1864 Elburg, 2-9-1942 Nijmegen), werd op 24-1-1939 gevierd in koosjer Pension
Hiegentlich te Arnhem, en hun dochter Henriette Izaks-Glaser kwam voor de gelegenheid uit
Woerden met haar man, de heer E. Izaks. Ook de kinderen waren aanwezig, zelfs het vierde
kind, dat in 1933 geboren was. Iedereen pakte flink uit. Er was soep vooraf, op tafel stonden
grote glazen, flessen wijn en een sifonspuit, en men at met verzilverd bestek. De genodigden
droegen een corsage, de jongste Izaks had een stropdas om, en mevrouw Izaks-Glaser, die volgens mevrouw Ultee soms deftig deed, straalde in haar japon van fijne stof.
Samuel van Creveld, geboren te Woerden op 24-12-1881, handelde in vee. Hij kocht en verkocht op termijn, verloor daarmee in de jaren '30 geld en begon daarna een slagerij, die op
zaterdag open bleef. Veel had hij niet op met huisvrouwen: 'Ze denken dat een koe alleen uit
biefstuk bestaat'. Dit zegt zijn oudste dochter Elisabeth Flora van Creveld, geboren te Woerden
op 6-2-1917. De heer van Creveld kende Hebreeuws en liet leraar J. Brommet uit Gouda komen
om zijn drie dochters over de oorsprong van de joodse feesten te vertellen en ze bijpassende
liedjes te laten zingen. De Hebreeuws taal onderwees hij ze niet. De heer Brommet droeg een
keppeltje, een hoofddeksel dat de jonge Elly nog nooit had gezien. De vrijdagavond werd in
huize Van Creveld gevierd, moeder had soep gemaakt, vader 'prevelde wat'. De Chanoeka kandelaar van de ouders staat nu op de schoorsteen van de dochter. Elly ging op zaterdag naar de
openbare lagere school aan de overkant van het huis, maar pakte de pen niet beet. Met Pesach
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bracht ze matzes, het dan te eten ongezuurde brood, in een witte servet naar bekenden. Ze at de
koekjes die ze terugkreeg meteen op, wat juist met Pesach niet mocht. Als meisje zag Elly haar
tweede moeder snoepen van de ham in de zaak. De Van Crevelds waren minder wetsvast dan
de Izaks.
Eduard Oppenheimer was op 3-8-1874 in Woerden geboren en stierf er op 22-7-1931. Zijn
broers kwamen in Woerden ter wereld, verlieten deze plaats voor de volkstelling van 1930 en
zijn in Sobibor vergast. Ehe Oppenheimer leefde van 23-7-1879 tot 2-7-1943 en Philip
Oppenheimer van 14-7-1885 tot 14-5-1943. De heer Eduard Oppenheimer was spekslager, wat
niet wijst op trouw aan het jodendom. Zijn echtgenote Regina Marx stierf op 3-12-1939 in
Woerden. Het paar kreeg drie dochters. Marianna kwam op 31-1-1912 ter wereld. Ze verdiende de kost als dienstbode, woonde in 1930 in Utrecht, vertrok vaker naar en uit Woerden, en
verbleef in 1941 in Utrecht. Ze huwde Marcus Blitz, geboren te Amsterdam op 22-10-1906, en
kwam met hem op 9-7-1943 in Sobibor om. Herta Sara kwam ter wereld op 4-10-1916, was ook
dienstbode en verhuisde eveneens vele keren. Bij de telling van 1930 woonde ze in Woerden en
in 1941 opnieuw. Reijna, geboren op 17-9-1919, bezocht de openbare lagere school en zat in de
bank voor mevrouw C. Ultee, die niet meer weet of Reijna zaterdag thuis bleef. In 1930 woonde het gezin op Eendrachtstraat 5, op 5-3-1938 verhuisde het naar Emmakade 3. Mevrouw
Mooij-Diepenbroek, die destijds op Eendrachtstraat 4 woonde, kan niet zeggen of de
Oppenheimers sabbat vierden. De zusters Oppenheimer zaten met de zusters Van Creveld op
joodse les.
Volgens mevrouw E. van Creveld deden de dames Frank van huis uit weinig aan het jodendom.
De kleinste zorgde voor het huishouden en heette Emma. Henriette was wat vinniger en verdiende het geld met naaiwerk. Mevrouw W. Eijlers-Ligthart Schenk, die in de oorlog in de
Julianastraat woonde, omschrijft de dames als 'heel bescheiden en bijna angstig beleefd'.
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' v a n E. ISAACS

De rekening die mevrouw De Lange, Voorstraat 79, voor de oorlog ontving van de slagerij op
Voorstraat 83. Het valt op dat boven de rekening niet Izaks ' staat, maar Isaacs '. Izaks is de
spelling volgens het bevolkingsregister van de naam van de familie die de slagerij dreef.
Misschien werd de schrijfwijze Isaacs gebruikt voordat iedereen aan het begin van de 19de
eeuw een achternaam kreeg. Ambtenaren van de burgerlijke stand noteerden toen soms de makkelijke vorm van een reeds gevoerde naam. Het is ook mogelijk dat Isaacs ' voornamer klonk
en de eigenaar van de slagerij met Isaacs ' klanten wilde trekken. Ter beschikking gesteld door
de heer L. de Lange.
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Royaal hadden ze het niet volgens Mevrouw A. Benschop-Hilgers, die in 1921 werd geboren.
Zij vond ze 'schatten van dametjes'. Ze kwam in huis bij de twee, werd ontvangen in de achterkamer, en daar stond geen kandelaar. Mevrouw E. van Creveld herinnert zich de mahoniehouten meubels en de doek waarmee vlekjes werden weggepoetst meteen nadat visite was vertrokken.
De misjpooche, sjadjen en Jiddisch
Het jodendom kent naast godsdienstige riten, regels voor de omgang tussen mensen. Zo behoren familieleden elkaar te helpen. Dat deden ze bij de dood van Samuel van Crevelds eerste
vrouw. Henriette Snatager was op 17-8-1877 te Zutphen geboren, trouwde op 26-3-1913 met de
heer Van Creveld, kreeg drie dochters en overleed in Den Haag aan baarmoederkanker toen haar
oudste dochter Elly zes jaar was. Mevrouw van Creveld-Snatager ging naar die stad door toedoen van haar broer Bernard, die op de familie lette en ervoor zorgde dat de zusters van Elly na
de dood van hun moeder een poosje bij familie in Zutphen verbleven, en Elly bij misjpooche in
Rotterdam die zo streng leefde dat voor sabbat op het bovenstuk van haar jurk een zakdoek
werd gespeld. Oom Bernard was ongodsdienstig.
Een ander joods gebruik is de inschakeling van een koppelaar. Huwelijksbemiddeling is bekend
uit het joodse leven in Oost-Europa. Een voorbeeld hiervan vormt de musical Anatevka, berustend op een boek van Scholem Aleichem dat in 1894 in het Jiddisch verscheen, de omgangstaal
van de Oosteuropese joden. Twee zinsneden kenschetsen het oostjoodse leven. De eerste wordt
uitgesproken door Tewje, die vijf ongehuwde dochters heeft: 'De hele wereld huwt zijn kinderen uit behalve ik'. De tweede is van de koppelaar: 'De zaak is zo gelegen dat ik U, in mijn
functie van sjadjen, een partij heb aan te bieden voor uw dochter'. Mevrouw Van CreveldSnatager stierf op 22-2-1923 en haar man hertrouwde op 16-7-1924. Mevrouw E. van Creveld
zegt hoe dat zo snel ging: 'Vader kwam door sjadjen aan zijn tweede vrouw'.
Huwelijksbemiddeling kwam in 1924 voor in Nederland.
Waarom gebruiken Nederlanders echter het woord sjadjen? De joodse inwoners van Nederland
stamden veelal uit Oost-Europa en spraken tot ver in de 19de eeuw onder elkaar Jiddisch. Die
taal raakte in onbruik toen op iedere school elke les in het Nederlands plaats moest hebben. Wel
bleven rake Jiddische woorden in omloop. Volgens Beems woordenboek is sjadjen bemiddeling
verlenen om een huwelijk tot stand te brengen.
Een volgend teken van gehechtheid aan het jodendom vormt de afkeuring van gemengde huwelijken. De heer Van Creveld vond het niets dat de jongens van waterpolo-club Forel zijn dochters ophaalden. Hij wilde dat ze een joodse man huwden. De zusters vonden Woerden benauwend. Marianne, geboren op 26-6-1918, ging in juni 1937 als leerling-verpleegster naar het
Apeldoornsche Bosch, een joodse inrichting voor geesteszieken. Haar vader vond dat goed: daar
zouden ze joodse mannen ontmoeten. In december 1937 begon Elly bij dezelfde instelling.
Volgens Het Joodsche Weekblad van 16-5-1941 behaalden Zr. E.F. van Creveld en Zr. M. van
Creveld kort geleden het Diploma voor Krankzinnigenverpleging. Reina van Creveld, geboren
27-7-1919, vond in mei 1939 werk en later een joodse vriend bij De Joodse Invalide in
Amsterdam.
Verwantschap
In welke mate waren in 1930 Woerdens joden met elkaar verwant? Samuel van Crevelds tweede vrouw heette Cecilia Frank, kwam op 18-7-1880 ter wereld in Zevenbergen en vestigde zich
in Woerden op 16-7-1924. Sinds 25-7-1927 woonden daar ook Emma en Henriette Frank, geboren te Zevenbergen op 16-5-1884 en 24-6-1883. De drie vrouwen waren zusters. Het huis van
de dames Frank stond op Verlengde Havenstraat 3, in 1937 hernoemd tot Prins Bernhardlaan.
De zaak van het echtpaar Van Creveld-Frank bevond zich om de hoek op Wilhelminaweg 10.
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De misjpooche bleef bij elkaar.
De vader van Samuel van Creveld heette Salomon van Creveld, werd geboren in Bodegraven
op 31-10-1830, en verdiende in 1873 in Woerden als slachter tussen de fl. 300 en fl. 400 (een
lager inkomen was vrij van belasting, zie Plomps lijst). Salomon werd bekend als dansleraar (de
polka onderwees hij op '1-2-3-4-5-6 Van Creveld die geeft dansles, 1-2-3-4-5-6-7 Van Creveld
die gaat dansles geven'), en was de Van Creveld die de inwijding en het 50-jarig bestaan van
Woerdens sjoel beleefde. Zijn vrouw kreeg tien kinderen, waarvan er zes jong stierven. Samuel
was het laatste kind, de eersteling kwam op 25-8-1867 ter wereld, heette Mietje en huwde met
Gerson Izaks. Naar hun zoon Eliazar verwees ik reeds. Gerson Izaks, die sinds 16-9-1891 in
Woerden woonde, en Samuel van Creveld waren zwagers. De moeder van Samuel van Creveld
heette Elisa Oppenheimer, die op 26-9-1839 geboren werd. Elisa's vader was Aron
Oppenheimer en haar moeder Reintje Oppenheimer. Reintje baarde in 1841 Izak, en Izak
Oppenheimer verwekte bij Marianne Soesman Eduard Oppenheimer. Diens dochters en 'de
meiden van Saam van Creveld' waren in de zesde graad verwant.
Het voortleven van joodse gebruiken blijkt, behalve uit het bij elkaar wonen van nabije en verre
familieleden, uit dubbele banden tussen families. Over en weer trouwen komt vaker voor als het
sluiten van een huwelijk meer een zaak is van twee families dan een gevolg van liefde tussen
twee mensen. In hoeverre kwam het voor bij de joodse inwoners van Woerden? De kinderen
van het echtpaar Izaks-van Creveld waren Esther, de tweeling Eliza en Roosje Louisa, en als
laatste Eliazar. Elie was volgens de heer Pennewaard zijn vaders oogappel: na drie dochters
kwam de langverwachte zoon. In 1930 woonde het echtpaar Izaks-van Creveld boven, en het
gezin Izaks-Glaser achter de zaak op Voorstraat 83. Esther Izaks woonde in het begin van de
oorlog in Nijmegen en was getrouwd met de veehandelaar David Glaser (5-11-1891 Nijmegen,
2-7-1943 Sobibor). Eliazar Izaks uit Woerden huwde Davids zuster Henriette, geboren op 3-111894 te Nijmegen. Daarmee was de band tussen de Izaks en de Glasers een dubbelverbintenis.
De Izaks hadden ook zo'n band met de familie Gazan in Brielle. Eliza huwde met Simon Gazan
(21-9-1887 Brielle, 21-5-1943 Sobibor) en Roosje Louisa met Izaäk Gazan (14-3-1891 Brielle,
10-9-1943 Auschwitz). De heren waren broers, handelden in vee, en trouwden op 16-6-1915.
De heer G. Izaks kreeg zijn dochters binnen zijn israëlietische gezindte en wellicht door zijn
slagersberoep aan de man.
Bijbelse voornamen en vernoemingen
Wat zeggen tenslotte de namen die de joodse inwoners van Woerden aan hun kinderen gaven
over het belang van het jodendom in hun leven? Polak schreef in 1925 dat bepaalde in goeden
doen verkerende joden sommige voornamen te joods en niet deftig genoeg vonden. Hij geeft
een lijst van mannennamen met hun chique vorm. Voor vrouwennamen put ik uit een artikel van
Beem. Het echtpaar Izaks-van Creveld noemde zijn kinderen Esther, Roosje Louisa, Eliza en
Eliazar. Esther is de naam van een bijbelboek, Eliza een profeet, en Eleazar de zoon van Aäron,
de eerste hogepriester. Roosje komt veel voor in joodse families, maar is niet bijbels. De mannelijke vorm van Louisa is Louis, de deftige vorm van Levi. De levieten vormden één van de
twaalf stammen van het oude Israël.
De namen die de heer Izaks en mevrouw Glaser aan hun kinderen gaven, zijn wat wereldser. Hun
eerste zoon, geboren op 28-3-1925, kreeg de naam Gerson. Gerson was in de bijbel de zoon van
de profeet Mozes, de oude Izaks heette ook zo. Hier werd afgeweken van het joodse gebruik bij
het kiezen van namen levende familieleden buiten beschouwing te laten. De tweede zoon heette
Salomon Albert, geboren op 27-3-1926. In de bijbel komt koning Salomo voor, en de vader van
de moeder van de heer E. Izaks heette Salomon van Creveld en was op 3-2-1915 in Woerden
gestorven. Albert was een deftige vorm van Abraham, volgens de bijbel Israels stamvader,
Abraham was de voornaam van de vader van mevrouw Izaks-Glaser. De heer A. Glaser
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Het 50-jarig huwelijksfeest van Abraham Glaser en Saartje Vecht op 24-10-1939 in Pension
Hiegentlich in Arnhem. Het gouden echtpaar zit op de rij rechts. De eerste zittende persoon
links is David lzaks (1933-1943), de derde zijn moeder Henriette lzaks-Glaser (1894-1943) en
de vierde zijn vader Eliazar lzaks (1897-1943). De vrouw rechts naast Eliazar is zijn in
Woerden geboren zuster Esther Glaser-Izaks (1894-1943), De tweede staande persoon links is
Hetty lzaks (1929-1943), de twee meest rechts staande personen zijn Gerson lzaks ( 1925-1943)
en Albert Iz.aks (1926-1943). Van de aanwezigen overleefden twee personen de oorlog. Moritz
de Marcas, geboren in 1918 en de tweede persoon op de derde rij links, dook op uit de onderduik. Harry David van Geuns, geboren in 1924 en de vierde meest rechts staande persoon, keerde terug uit Eaurahütte, Auschwitz en Mauthausen. Bron: Eliëns, blz. 95.

leefde bij de geboorte van Salomon Albert in gezondheid in Nijmegen. Salomon Albert Iz.aks
werd door zijn vrienden Albert genoemd. Het derde kind van het echtpaar lzaks-Glaser kwam
ter wereld op 23-7-1929 en kreeg de voornamen Saartje Henriette. Sara was in de bijbel
Abrahams vrouw, Henriette is een deftige vorm van Hester of Esther. De nog in leven zijnde
moeder van mevrouw lzaks-Glaser heette Saartje. Na de volkstelling van 1930, op 14-4-1933,
kreeg het echtpaar hun derde zoon, David Eduard geheten. David is een bijbelse koning, Eduard
is Eliazar op zijn deftigst. De enige broer van mevrouw lzaks-Glaser heette ook David (5-111891 Nijmegen, 2-7-1943 Sobibor). Volgens de heer Harry David van Geuns, de in 1924 geboren neef van David Eduard lzaks, is David de voornaam van de persoon die in 1811 de familienaam Glaser aannam en de stamvader van de Nijmeegse Glasers werd.
De namen van de drie dochters van het echtpaar Van Creveld-Snatager zijn nog minder joods.
Marianne is wereldser dan Mirjam, in de bijbel de zuster van Mozes, Reina komt van het
Latijnse Regina. Een overgrootmoeder van Reina heette Reintje. Hier is niet met opzet de naam
van een overledene benut. Toen Elisabeth Flora op 6-2-1917 ter wereld kwam, leefde de persoon waarnaar ze werd genoemd: haar vaders moeder Elisa verliet Woerden op 26-2-1917.
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Elisabeth is een lange vorm van Elisa en een mooie van Bella, een joodse maar geen bijbelse
naam. Flora is de naam van de moeder van Elly's moeder en een Romeinse godin. De namen
van de zusters Oppenheimer zijn joodser dan die van de zusters Van Creveld. Ik had het al over
Marianna, Sara en Reijna. De naam Herta is van Duitse oorsprong. Reijna Oppenheimer en
Reina van Creveld zijn vernoemd naar dezelfde overgrootmoeder. De namen van de zusters
Frank duiden erop dat hun ouders wereldser waren dan de Van Crevelds. Henriette besprak ik,
Cecilia stamt uit het Latijn, Emma wijst op oranjegezindheid.
De aanmeldingen van 12-3-1941: 30 joodse inwoners
Op 3-2-1941 stond in de Nederlandse Staatscourant dat alle joden zich binnen vier weken
moesten melden op het stadhuis van hun woonplaats. Nalatigheid werd gestraft met ten hoogste 5 jaar gevangenis of verbeurdverklaring van vermogen. Voor elk ingevuld formulier moest
een gulden worden betaald. De afrekening voor Woerden, ondertekend door de Burgemeester
op 12-3-1941 (SAR 003-2898), betreft 30 personen. E. Izaks betaalde tl. 6 ('man, vrouw en vier
kinderen') en G. Izaks fl. 2 ('man en vrouw'). Op de lijst staan verder A. Buchheimer (man,
vrouw, zoon), S. Van Creveld (man en vrouw), E. en H. Frank, H.S. Oppenheimer (met zuster
R. Oppenheimer), F. Löwenstein (man, vrouw en dochter), A. Juda (man, vrouw en dochter) en
O. Juda. Deze namen staan in 125 jaar Woerden. Nieuw zijn J. Bosch, E. Elkan. B. Frankenstein
en F. Rosenbaum (telkens 1 persoon) en E. Salomon (man en vrouw).
De Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters maakte de stand bekend van de op 1-10-1941 verwerkte formulieren, vol-, half- en kwartjoden onderscheidend. Iemand telde als voljoods als
minstens drie grootouders tot een israëlietisch kerkgenootschap behoorden. Iemand met twee
joodse grootouders gold als voljoods indien hij of zij lid was van een israëlietische kerk. Was
zo'n persoon dat niet, dan was zij of hij halfjoods. In Nederland bleken 140.001 voljoden te
wonen, 14.895 half- en 5.990 kwartjoden. In Woerden waren er volgens de Inspectie 6 mannelijke en 8 vrouwelijke voljoden met de Nederlandse nationaliteit, 1 halfjoodse Nederlandse
vrouw en 8 mannelijke en 7 vrouwelijke voljoden met de Duitse nationaliteit.
Wie staan niet op de lijst?
Op de lijst van 12-3-1941 ontbreekt de heer Frans Schrijver. Volgens 125 jaar Woerden was
deze sinds 1936 in Woerden woonachtige arts halfjoods en stierf zijn vader in Theresienstadt.
Dit laatste klopt niet: hij kwam uit dat kamp terug. Joachim Schrijver werd in 1871 geboren,
huwde met en scheidde van een niet-joodse vrouw, en stierf in 1951. De reden waarom dokter
F. Schrijver zich niet meldde, is duidelijk: hij wilde zich aan gevaar onttrekken.
De Bottwins, genoemd in 125 jaar Woerden, staan evenmin op de lijst van 12-3-1941. Moritz,
zijn vrouw Rosalie Platz en haar zuster Henriette kwamen op 18-9-1940 uit Voorschoten naar
Woerden en keerden op 2-12-1940 terug naar die plaats. De heer Bottwin was geboren op 2-11874 in Lemberg (later Lwow, nu Lviv) in Oostenrijk (later Polen, nu Oekraïne). Bij een pogrom daar in 1918 stierven 70 joden. De zusters werden geboren in het Duitse Zons aan de Rijn,
Rosalie op 14-4-1871 en Henriette op 26-11-1869. De drie werden op 20-3-1943 in Sobibor vergast.
De Bottwins waren op kamers bij, zoals het Adresboek voor de Gemeente Woerden uit 1941
zegt, mejuffrouw H. Bialer op Westdam 4. Hana kwam op 13-8-1918 in Warschau ter wereld,
was joods, verbleef eerst in Woerden zonder zich in te schrijven, vestigde zich daarop 8-5-1941
komend uit Rotterdam, en vertrok op 13-9-1941 naar Pijnacker. Daarom staat ze niet op de lijst
voor Woerden van 12-3-1941, noch op die van 8-5-1942, welke ik zo bespreek. Volgens een
huwelijksbericht in Het Joodsche Weekblad van 1-5-1942 was de choepoh van Hanni Bialer en
Salli Lipszyc op 5 mei 1942/18 Har 5702 in de synagoge op de Claes de Vrieselaan 70 te
Rotterdam. Het adres bij de aankondiging luidt Ungerplein 6b. De heer Lipszyc werd geboren
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op 2-6-1918 te Rychswal, toen Rusland bij de Duitse grens en nu Polen. De heer S. Rijnderman
zegt dat het paar op weg naar Zwitserland is gepakt. Hij wist overigens niet dat de twee kort
voor de wegvoeringen trouwden. Ik denk het huwelijk werd gesloten toen de heer Rijnderman
in België de vlucht van zijn gezin voorbereidde. Hana Lipszyc-Bialer stierf vermoedelijk op 149-1942 te Auschwitz, Salli Lipszyc geldt als vermist.
Wie zijn nieuw?
Een vergelijking van de lijsten voor 1930 en 1941 leert dat het echtpaar Oppenheimer stierf. De
drie zusters Van Creveld verlieten Woerden. David Izaks was de enige nieuw geborene.
Mevrouw J. Drinkenburg-Bosch woonde in 1930 en 1941 in Woerden, was niet israëlietisch,
wel deels joods. Tussen 1930 en 1941 gingen 15 joden naar Woerden. Van waar kwamen ze?
In Duitsland daalde tussen de volkstellingen op 16-6-1933 en 17-5-1939 het aantal israëlieten
van 500.000 naar 220.000. De oorzaak was verdrijving en vlucht, deels naar Nederland. Sinds
1906 konden Duitse zakenlieden zich vrij in Nederland vestigen, en vanaf 1926 mocht een
Duitser zonder visum naar Nederland verhuizen. In 1934 maakte de Nederlandse overheid het
voor Duitsers moeilijker Nederland binnen te komen. Een wet uit mei van dat jaar vereiste een
vergunning om loonarbeid te verrichten, en in het Algemeen Politieblad van die maand stond
dat Duitsers alleen asiel kregen als terugkeer tot onmiddellijk lijfsgevaar leidde. In april 1937
werd de komst van zakenlieden beperkt. Kort na de Kristallnacht - de nacht van 9 op 10 november 1938 toen in Duitsland ruiten van joodse winkels werden ingegooid, huizen van joden werden geplunderd en synagoges in vlammen opgingen - zwakte de Nederlandse regering de regels
af. Ze wilde 7.000 joodse vluchtelingen opnemen, vooral mensen met verwanten in Nederland.
Het comité voor joodse vluchtelingen mocht 1.800 namen noemen, dat voor de katholiek
gedoopte joden 300, en de instelling voor de protestant-joodse vluchtelingen eveneens 300. Van
alle voljoden in Nederland in 1941 kwam 11% dit land binnen na 30-1-1933, de dag dat Hitler
Rijkskanselier werd. Wat betreft nationaliteit was 10% van de voljoden in Nederland Duits. In
Woerden waren 15 van de 29 voljoden Duits, ofwel 52%. Waar woonden ze eerst en hoeveel
van hen kwamen na de Kristallnacht? Van de 15 joodse vluchtelingen in Woerden op 12-31941. gingen er 8 vóór 10-11-1938 naar Nederland. De heer O. Juda kwam als eerste in
Nederland aan, de heer H. Buchheimer als tweede en de heer E. Elkan als derde.
Laatstgenoemde was de eerste joodse vluchteling in Woerden.
Uit Rhaunen en Idar-Oberstein
Op Utrechtsestraatweg 91 b woonden de echtparen Juda en Salomon. De twee dames waren
geboren in Rhaunen, op de heuvelrug tussen Koblenz en Trier, heetten Kahn en waren zusters.
Otto Juda, geboren op 17-1-1917 in Rhaunen als zoon van Albert Juda en Bertha Kahn, verliet
Duitsland kort nadat Hitler Rijkskanselier werd. Zijn oom Salomon Kahn dreef sinds 1913 een
handel in bont te Amsterdam, huwde een niet-joodse Française, kreeg geen zonen en vond dat
Otto, gezien de toestand in Duitsland, in de zaak moest komen. De 16-jarige had twee jaar de
handelsschool in Neumagen bezocht, een stad aan de Moezel, en begon als loopjongen bij
Pelleterie Kahn-Loeb. Toen de Nederlandse overheid hem in 1935 een werkvergunning weigerde, maakte zijn oom hem medevennoot.
Mevrouw A. Press-Juda, geboren op 8-5-1920 als jongste kind van het echtpaar Juda-Kahn, zegt
dat haar vader in vee handelde en later in Neumagen een textielwinkel had. Alice doorliep de
lagere school, kon door de tijd niet verder leren, kreeg aanvankelijk nog naailes van de nonnen,
maar later mocht ook dat niet meer. Haar moeder voerde een koosjere keuken. Zelf was ze lid
van Maccabi, een joodse sportorganisatie die langs de Moezel wedstrijden belegde en de
gedachte uitdroeg dat joden als landbouwers in een kibboets in Palestina een Joodse Staat, Zion,
dienden op te bouwen. De jeugdige Alice nam deel, niet omdat ze zionistisch was, 'je ging er
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naar toe, en je was blij datje onder elkaar was'. Alice verzorgde de inwonende ouders van haar
moeder, en na hun overlijden verliet ze met haar ouders en haar op 23-4-1914 geboren zuster
Betty de stad Neumagen en het Duitse Rijk. Het echtpaar en Alice vestigden zich op 5-10-1938
na bemiddeling in Woerden: de compagnon van de heer S. Kahn had een oom in Woerden, deze
Van Vulpen kende Woerdens burgemeester H.G. van Kempen, en die schreef een brief naar de
Minister van Binnenlandse Zaken. De Juda's mochten Nederland binnen op voorwaarde dat ze
geen beroep zouden uitoefenen. De familie nam meubels en andere spullen mee. Otto Juda
kwam op 14-10-1938 bij zijn ouders wonen, Betty Juda woonde in Amsterdam en trouwde voor
de oorlog met Erich Tobias, die uit Düsseldorf vluchtte en bij de Hema inkoper was. In
Nederland behoorde Alice Juda niet tot een zionistische groep. Meteen na aankomst van de
Juda's in Woerden, vroeg Samuel van Creveld ze te eten. Van zijn dochters trok Reina het meest
met Alice Juda op. Alice leerde tevens de Izaks kennen, en ontmoette de kinderen van de tweeling Eliza en Roosje Louisa uit Brielle. Het echtpaar Van der Heuvel, de buren op 91 a , was erg
aardig, evenals Betsy van Sintmaartensdijk-Monde, de echtgenote van de inspecteur-korpschef
van de Woerdense politie. Alice's beste vriendin was Annie van Donkelaar-Heuvel, die recht
tegenover op Utrechtsestraatweg 562 woonde. De burgemeester van Woerden, die op nummer
91 woonde, kwam langs en wenste de Juda's geluk. Over de eerste tijd in Nederland zegt
mevrouw Press-Juda: 'we waren vrij'.
Het echtpaar Salomon-Kahn verliet Idar-Oberstein op 12-3-1939 en werd op 30-5-1939 in
Woerden ingeschreven, wachtend op een visum voor de Verenigde Staten. Max Ferdinand
Salomon, hun op 17-3-1924 geboren zoon, kwam mee naar Nederland, woonde in Amsterdam,
en schreef in 1985 in een Duits tijdschrift over zijn vader. Ernst Salomon werd op 6-8-1889
geboren in Zeil aan de Moezel, in 1914-1919 was hij frontsoldaat, en kort daarna verloor hij
door de geldontwaarding zijn vermogen en zaak. Hij werd voor de industrie van Idar-Oberstein
en Pfortzheim vertegenwoordiger in Nederland, wat hij tot 1938 bleef, de helft van het jaar in
dit land verblijvend. De heer Juda zegt dat oom en tante 'op een slof en een schoen' aankwamen.
Uit Kalkar en Keulen
Erich Elkan was op 20-3-1907 in Dinslaken geboren en woonde in Kalkar. Bij de/e plaatsen in
het Land van Kleef net over de grens bij Nijmegen, was in 1892 te Xanten een katholieke jongen vermoord, en de verdenking viel op de joodse veehandelaar Buschoff. Hij zou het bloed van
het slachtoffer hebben gebruikt bij de bereiding van ongezuurd brood. Sinds de Middeleeuwen
doken vaker 'bloedbeschuldigingen' op, die telkens van iedere grond ontbloot bleken te zijn. De
rechtbank te Kleef sprak de aangeklaagde geheel vrij, de mensen bleven lange tijd verdeeld. De
joden die destijds in Kalkar woonden, zaten meestal in de handel en waren veelal welgesteld.
Veehandelaar Louis Elkan woonde met vrouw en drie kinderen in een huurhuis aan de
Hohenstrasse. Louis' linkerarm was licht verlamd, de knappe Emmy leefde buiten Kalkar, Hans
leerde voor slager, en Erich ging in zijn vaders zaak.
Bergmann schrijft in zijn studie over de joodse inwoners van Kalkar dat het niet bekend is op
welke datum het echtpaar en de drie kinderen Elkan deze plaats verlieten. Het bevolkingsregister van Kalkar werd in de oorlog verwoest. In andere Duitse stukken vond hij echter dat alle vijf
de personen bij de volkstelling van 16-6-1933 in Kalkar woonden, en geen van hen tijdens de
telling van 17-5-1939. Emma Elkan (Dinslaken 27-5-1905, Sobibor 9-7-1943) huwde volgens
Bergmann op 23-1-1936 met Simon Polak (16-3-1904 Amsterdam, 9-7-1943 Sobibor). Ik neem
aan dat Emma Elkan zich meteen na de huwelijksvoltrekking in Nederland vestigde. In elk
geval had ze de Nederlandse nationaliteit toen ze zich begin 1941 in Amsterdam als voljoods
aanmeldde. Het adres van het echtpaar Polak-Elkan was Amstellaan 501.
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De joodse school te Kaikar in 1919. Bovenste rij, tweede van links Hans Elkan, tweede van
rechts leraar Samson May, tevens voorzanger in de synagoge van Kalkar. Middelste rij, tweede van links Oskar Artmann, derde van rechts en links voor de leraar Erich Elkan. In tegenstelling tot Duitsland, kwamen joodse scholen in Nederland nauwelijks voor. Bron: Artmann, S.
41.

Wanneer Hans Elkan (Dinslaken 14-10-1909) Kalkar verliet, weet Bergmann evenmin nauwkeurig. Op 11-3-1939 trouwde hij met Marianne Stad, die in 1918 in Amsterdam ter wereld
kwam, en over wie hij verder niets weet. Ik kan hieraan toevoegen dat In memoriam haar niet
vermeldt. Bergmann neemt aan dat de heer H. Elkan voor mei 1940 uit Nederland vertrok. De
tweede echtgenote van Hans Elkan was Rebecca Roizenblit. die ter wereld kwam in
Krementschau, Roemenië. Uit dit huwelijk werd in 1944 Pablo Elkan geboren. De bevalling
had plaats in Montevideo, Uruguay, waar de heer P. Elkan nu als jurist en notaris werkt. In 1972
verzocht de heer H. Elkan de Duitse ambassade in Montevideo om herstel van zijn Duitse nationaliteit, en zijn zoon verzocht toen eveneens om een Duits paspoort. Daardoor werd in
Dinslaken bekend dat de heer H. Elkan naar Uruguay ging. Hans Elkan overleed beginjaren '90
in Montevideo.
Bergmann vermeldt verder dat Erich Elkan voor 3-5-1938 Kalkar verliet. Een op die dag gedateerd stuk van de Staatspolizei Kleve zegt dat hij zijn belastingplichten in Duitsland had voldaan
en in Woerden woonde. Ik acht het aannemelijk dat de heer Elkan mede door toedoen van zijn
zuster en zwager naar Nederland kwam. Het oude echtpaar Elkan ging daar ook heen. Bij de
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De Prins Bernhardlaan in Woerden omstreeks 1935. De tweede deur links is het huis van de
dames Emma Frank (1884-1943) en Henriette Frank (1883-/967). In de deur staat de heer S.
van Creveld, die om de hoek woonde.

aanmelding begin 1941 in Amsterdam woonden Louis Elkan (Dinslaken 18-1-1879, Sobibor
17-3-1943) en zijn vrouw Henriette Elkan-Sander (Haldern 30-4-1883, Sobibor 17-3-1943) op
Graaf Florisstraat 8". Bergmann stelt dat ze Duitsland voor augustus 1938 verlieten. Toen kreeg
de belasting het papier terug dat de heer E. Elkan moest invullen voor de Gewerbesteuer.
Volgens het opschrift was hij niet meer in het land, en als zijn vader dat toen wel was geweest,
had die het biljet gekregen, maar daarvan is geen spoor te vinden.
Volgens het gemeentehuis van Woerden kwam Erich Elkan deze plaats binnen op 21-1-1938.
Hij woonde op Van Kempensingel 2, net als Friedrich Löwenstein, die op 15-2-1938 uit Keulen
kwam. Beide heren handelden in Nederland in vee. De heer Elkan was vrijgezel. De heer
Löwenstein was getrouwd, en zijn echtgenote en dochter voegden zich op 17-5-1938 bij hem.
Op 8-7-1938 verhuisden de vier naar Julianastraat 9. Dat pand was eigendom van de heer C.J.P.
Engel, Prins Bernhardlaan 10. Dit zegt de heer K. Engel, die in 1935 in 'ons oude huis" ter
wereld kwam. Volgens hem werd de dochter Löwenstein, die op 16-8-1930 werd geboren en de
voornamen Helga Inge droeg, Inge genoemd. Hij herinnert zich dit, omdat de achtertuinen van
het oude en het nieuwe huis aan elkaar grensden en mevrouw Löwenstein vaak hard haar dochter riep. Eva Käthe Löwenstein-Pels was op 22-3-1894 geboren te Leer, aan de andere kant van
de grens bij Winschoten.
Uit Burgsteinfurt
Johanna Jeanette Buchheimer-Pels liet zich op 27-6-1939 uitschrijven als inwoonster van
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Burgsteinfurt in Westfalen. Ze was op 6-3-1891 in Leer ter wereld gekomen en vestigde zich op
21-7-1939 in Woerden, waar haar zuster mevrouw Löwenstein woonde. Mevrouw Buchheimer
kwam tegelijk met haar echtgenoot Adolf, die Burgsteinfurt op 22-6-1939 verliet. Haar zoon
Horst, die nu als Zwy Safran in Israël leeft, vertelde in 1991 aan de Woerdense Courant dat zijn
ouders tijdelijk in Nederland verbleven en naar Zuid-Afrika wilden, waar Felix Buchheimer
woonde, een broer van zijn vader. De voorlopige verblijfsvergunning werd, zo schrijft hij nu,
ook in de oorlog elke drie maanden zonder dralen door de burgemeester van Woerden verlengd.
Omdat Adolf Buchheimer, geboren op 22-7-1876 te Horstmar bij Burgsteinfurt geen werkvergunning had, was hij in Woerden zonder beroep. Volgens de papieren over de
Wiedergutmachung in het Kreisarchiv Steinfurt bezat het echtpaar Buchheimer, voor het naar
Nederland kwam, een tora in de vorm van een wetsrol. Een kamer in hun huis was ingericht
met mahoniehouten meubelen uit de Biedermeiertijd.
Horst Buchheimer was op 24-9-1924 in Burgsteinfurt geboren en vertrok van daar op 22-9-1937
naar Amsterdam. Hij zegt dat twee zusters van zijn vader met Nederlandse mannen huwden,
voor 1933 al in Nederland woonden, en de Nederlandse nationaliteit bezaten: Selma
Ziekenoppasser-Buchheimer (8-2-1879 Horstmar, 1-2-1943 Auschwitz), en Hedwig SchrijverBuchheimer (31-7-1888 Horstmar, 7-9-1942 Auschwitz). Zij zorgden ervoor dat de 13-jarige
Horst een verblijfsvergunning kreeg. Hij woonde in Amsterdam op kamers, eerst bij de familie
Van Kinsbergen in de Albrecht Dürerstraat, later bij de familie Joels in de Patroclosstraat. De
heer Safran verhuisde op 21-7-1939 naar zijn ouders in Woerden.
In 1941 woonden nog twee zusters van de heer A. Buchheimer in Nederland: Florentine
Buchheimer (16-7-1880 Horstmar, 11-12-1942 Auschwitz) en Bertha Cohen-Buchheimer
(Horstmar 12-10-1883). Ze waren Duits en woonden in Amsterdam op Beethovenstraat 911,
boven Café de Paris op 9b. Mevrouw Cohen-Buchheimer en haar man worden genoemd in een
boek over deze straat: 'Er waren overigens ook joden die zich niet gedwee wilden laten afvoeren en de hand aan zichzelf sloegen. De Duitse jood Hermann Cohen en zijn vrouw, die boven
Café de Paris woonden, sprongen in december 1942 bij een razzia van twee-hoog uit het raam,
met dodelijke afloop'. Voor 1942 en 1943 zijn er wekelijkse lijsten met de namen van joden die
zelfmoord pleegden (NIOD 182-36d). Die van 4-12-1942 vermeldt Hermann Cohen en Bertha
Buchheimer.
Uit Hamburg en Witten
Hesse schreef in 1948 dat 'reeds voor het uitbreken van de oorlog' een van israëlietische
afkomst zijnd 'hoogbejaard familielid van dokter Elzas' in het Woerdense katholieke ziekenhuis
De Sint Franciscus Stichting was opgenomen. Ze was 'uit Duitsland gevlucht en in haar zenuwen geschokt' en 'reeds een vredige dood gestorven, toen na enkele jaren de vervolging op het
hoogtepunt kwam.' Hesse noemt haar naam niet. De persoon waar het hier om gaat was
mevrouw Bertha Frankenstein, weduwe van Heinemann Vogelstein, geboren op 16-2-1862. Ze
kwam op 20-2-1939 uit Hamburg. Op 16-11-1939 betrad Fritz Rosenbaum het Franciskanenof Minderbroederklooster aan de Wilhelminaweg te Woerden. Hij werd op 27-5-1915 geboren
in Witten aan de Ruhr en kwam uit Vlodrop in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens.
De opgave van 8-5-1942: 44 joodse inwoners
In maart 1941 stichtte de bezetter de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung. Ze kreeg in
november 1941 afschriften van de gegevens bij de Rijksinspectie voor alle joden in Nederland
en later nieuwe gegevens door tussenkomst van enige Commissarissen van de Provincie. Zij
vroegen burgemeesters een lijst van alle joodse inwoners aan de Zentralstelle te zenden. Van
Kempen verzond de lijst op 8-5-1942 (SAR 003-2898). In Tabel 2 staan de namen van de 44
joodse inwoners van Woerden in mei 1942. De 30 personen van 12-3-1941 wonen nog in
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Woerden, Reijna Oppenheimer is getrouwd. Er zijn 14 nieuwe joodse inwoners. Wie zijn zij en
waar woonden ze eerst?
Het echtpaar Elzas-Levison kwam op 31-3-1941 met twee kinderen uit Kamerik en woonde op
Prins Hendrikkade 18. Bij hen verbleef van 31-3 tot 11-8-1941 Paula Levison, geboren 2-71914 in Zutphen. Zij overleefde de oorlog en vestigde zich op 21-8-1945 in Kamerik. Deze vijf
personen waren van Nederlandse nationaliteit. De vier leden van het gezin Rijnderman hadden
de Poolse nationaliteit, kwamen op 18-4-1941 uit Rotterdam, en woonden op Leidse.straatweg
14. Paulina Bolle verliet op 25-4-1941 Apeldoorn, bezat de Nederlandse nationaliteit, was
gescheiden van Eliazer Zwartverwer, en woonde op Singel 107, in een huisje net voorbij de
Rozenbrug. De heer E. Mayer kwam op 30-4-1941 met zijn vrouw en schoonmoeder uit Epe.
Zijn zoon Albrecht kwam mee naar Leeuwerikstraat 6 en vertrok op 20-6-1941 naar Utrecht.
Deze vier personen hadden een Duits paspoort. De twee die als laatsten naar Woerden kwamen,
waren Edith Jacobsohn en Erika Schockner. Ze waren in 1927 geboren, hadden de Duitse nationaliteit, kwamen uit Westerbork, en woonden in Woerden op Meulmansweg 3.
Van Kamerik naar Woerden
Dokter Elzas, genoemd door Hesse, was op 8-2-1907 in Winterswijk geboren als zoon van een
leerhandelaar en verhuisde toen hij negen was naar Utrecht. Zijn vader, die eerder wegens de
nabijheid van diens vader elk joods gebruik in acht nam, hield daar toen mee op. Zijn moeder
was van Duitse afkomst en 'humanistisch' ingesteld. Dit alles zette de jonge Julius aan het denken. De kohanim, de priesters en afstammelingen van de Aäron, hadden in de loop van de tijd
allerlei regels gemaakt, maar het wezen van het jodendom bestond uit de tien geboden die God
aan Mozes gaf voordat zijn volgelingen het beloofde land binnen trokken, alleen daaraan moeten de joden zich houden, en in die streken horen de joden te wonen. Zo kwam Julius erbij als
15-jarig 'vroegwijs jochie' het zionisme uit te dragen bij voordrachten in den lande voor de in
1920 opgerichte Joodse Jeugdfederaüe. Julius bezocht de Rijks-HBS, waarna hij in Utrecht
medicijnen studeerde. In 1925 ging hij met Duitse familie zes weken naar Egypte en Palestina.
Hij ontmoette toen in Jeruzalem dr. Moritz Wallach (1866-1957) van het Sha'arei Zedek ziekenhuis in Jaffa Road. Wallach vertelde hem dat hij naar Palestina kon komen om er als arts te
werken, maar dit een plaats minder betekende voor joden die in hun woonland werden bedreigd.
De Nederlandse bezoeker zou er beter aan doen in veilig Nederland geld te verdienen en dat aan
de opbouw van de Joodse gemeenschap in Palestina te besteden. Na zijn artsexamen in Utrecht
was dokter Elzas assistent in het universiteitsziekenhuis, en op 1-1-1936 begon hij een praktijk
in Kamerik. Toen Julius Elzas een jaar of 20 was, kwam hij Dina Levison tegen, die op 14-51910 in Zutphen was geboren, ook joodse ouders had, nooit joodse les bezocht, en in
Amsterdam studeerde. Hij voelde zich aangetrokken tot haar omdat zij hem tegensprak. Ze
trouwden voor ze naar Kamerik gingen, waar in 1936 hun dochter Channa en in 1938 hun zoon
Arjeh werden geboren. Ik ontleen deze en latere gegevens aan het gesprek dat de heer W.M. van
Vreeswijk in 1995 met het echtpaar Elzas-Levison voerde.
Warschau-Chemnitz-Kishinev-Rotterdam- Woerden
De naam Rijnderman lijkt Nederlands, maar luidde eerst Rynderman, waarbij de y op z'n Pools
als een i wordt uitgesproken, het Jiddische woord 'man met runderen'. Szlama (Salomon)
Rijnderman grossierde in kousen en sokken en was op 31-5-1909 geboren in Warschau. Als
kind kwam zijn vader, die grossierde in stoffen voor herenkleding, een keer met een halve baard
thuis. Op het station had een soldaat de schaar gebruikt. Szlama Rijnderman zegt dat de Poolse
joden destijds dachten dat de Polen hun afkeer van joden met hand en mond bedreven, en de
Duitsers enkel met de mond. Toen Szlama Rijnderman op het Hebreeuwse gymnasium zat, probeerde hij naar ooms in Palestina te gaan. Hij kwam bij Czernowitz de Pools-Roemeense grens
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over, maar vond in Galatz geen schip dat hem wilde meenemen. Na het gymnasium ging hij
machinebouwkunde studeren in Chemnitz, dat toen kousenbreimachines en sokken uitvoerde
naar alle delen van de wereld. Volgens een boek van Diamant vervaardigden de joodse ondernemingen in die stad toentertijd minstens 20% van alle geweven kousen, terwijl de israëlieten
er 1% van de bevolking uitmaakten. In Chemnitz kwam Szlama Rijnderman Feiga Kornfeld
tegen, die op 14-1-1909 in Warschau was geboren en aan het eind van de Eerste Wereldoorlog
met haar ouders naar Chemnitz was verhuisd. De heer Rijnderman brak zijn studie af en trouwde op 20-9-1929 met Feiga. Zijn ouders kwamen naar het feest en gingen niet lang daarna naar
Palestina.
De Kornfelds zitten in de sokken en willen dat hun nieuwe familielid in Frankfurt aan de Main
een speciaalzaak in kousen begint. Dat gaat niet door omdat de heer Rijnderman na zijn studentenvisum geen verblijfsvergunning krijgt. De echtelieden trekken naar bekenden in
Kishinev, waar op 29-6-1930 Morthai Saia (Mordechai Jesaja) geboren wordt. Kishinev is in
1930 van Roemenië en maakt nu deel uit van Moldavië. Aan het begin van de 20s,e eeuw lag
het in Rusland. Er woonden toen 60.000 joden, 50% van alle inwoners. Bij een pogrom in 1903
kwamen 49 joden om, in 1905 bij een andere 19. De invoerrechten op kousen en sokken uit
Duitsland worden kort na de aankomst van de heer Rijnderman zo veel verhoogd, dat hij in
Kishinev geen zaken doet. Het gezin Rijnderman keert terug naar Chemnitz.
Na veel moeite bemachtigt de heer Rijnderman een bezoekersvisum voor Nederland. In welk
jaar hij vertrekt, weet hij niet meer, maar de gemeente Rotterdam kent hem sinds 2-6-1932. Bij
zijn aankomst aldaar heeft hij een monsterkoffertje bij zich met kousen en sokken, en meteen
na het verlaten van het Maasstation krijgt hij een order van een marktkoopman op de Goudse
Singel. Al gauw verkoopt de bezoeker aan winkels op de Hoogstraat, en dan aan de Hema. Op
die grond wordt het visum van de heer Rijnderman verlengd. Zijn vrouw en zoon komen op 62-1935 naar Rotterdam, waar op 22-4-1936 hun dochter Hudesa wordt geboren (Hadassa, in de
bijbel de eerste naam van Esther). In 1941 woont het gezin aan het Ungerplein, op de eerste
Rotterdamse torenflat. De buren zijn Rochma Bialer-Rechman (11-5-1891 Warschau, 9-4-1943
Sobibor) en de dassenfabrikant Chil Bialer (9-3-1889 Warschau, 9-4-1943 Sobibor), de ouders
van Hana Bialer.
Bij het Ungerplein ligt het Sint Franciscus Gasthuis. Het boek voor het eeuwfeest van dit ziekenhuis zegt dat de gebouwen het Duitse bombardement van 14-5-1940 doorstonden en in de
avond van 15-2-1941 werden geraakt door Britse brandbommen. De Engelsen hadden vernomen dat de Duitsers de panden voor andere doelen gebruikten dan het verplegen van zieken.
Eén bom sloeg in op de bovenverdieping. Vijf daar wonende medewerkers werden op slag
gedood. Eerst bleef de schade aan de gebouwen beperkt, maar na een uur brak brand uit. In de
buurt kwamen negen mensen om. Szlama Rijnderman zegt dat zijn vrouw sinds dit voorval elke
nacht om twee uur naar bed ging, na de terugkeer van de Engelse vliegtuigen uit Duitsland.
'Hoe wil je jezelf zo plagen' zei hij tegen zijn echtgenote. De heer des huizes ging een ander
onderkomen zoeken in Gouda. Er waren echter meer goocheme mensen, en de speurtocht leidde naar Woerden. De heer Rijnderman zag daar een bijna afgebouwd huis en hoorde dat deurwaarder Jan de Kool van de Westdam de eigenaar was. De koop was een dag later rond. De
gemeente Woerden schrijft op 18-4-1941 het gezin Rijnderman in. Het hoofd van het huishouden reist elke dag met de trein naar Rotterdam en zijn zaal in het Groothandelsgebouw.
Van Berlijn over Wassenaar en Epe naar Woerden
Hannchen Räsener-Fischel was op 4-1-1860 geboren in Fiddichow, nu Widuchowa, ten oosten
van de Oder, in een gebied dat Duits was en Pools werd. Ze was weduwe van Jacob Räsener,
die op 29-11-1939 in Berlijn stierf. Ze woonde in bij haar dochter Ella Mayer-Räsener, geboren
in Strasburg, in Duitsland net ten Westen van de huidise grens met Polen, en haar schoon73

zoon Ernst Mayer, geboren in Prenzlau, iets onder Strasburg. Het echtpaar Mayer-Räsener had
een zoon genaamd Albrecht Walter Karl, geboren op 26-9-1915. Volgens het gemeentehuis
kwam Ernst Mayer op 30-11-1938 uit Berlijn naar Utrecht en mevrouw Räsener-Fischel op 223-1941 uit Berlijn naar Epe, wanneer mevrouw Mayer-Räsener Nederland binnenkwam is daar
niet bekend. Raaflaub zegt in zijn beschrijving van Ernst Mayers leven dat mevrouw MayerRäsener sinds 1933 met tussenpozen in Nederland verbleef en in 1937 Duitsland voor goed verliet.
Het onderstaande put ik uit de door Raaflaub geschreven biografie. Ernst Mayer werd op 24-1 1883 geboren, doorliep de lagere school met moeite, kreeg gedurende zijn gymnasiumtijd bijles in Grieks en Latijn, en studeerde ondermeer geneeskunde in Heidelberg, waar hij in 1907
zijn zuster Gertrud voorstelde aan zijn medestudent Karl Jaspers. Deze trouwde in 1910 met
haar, werd professor, verwierf bekendheid met zijn existentiefilosofie, en verwees in zijn werk
vaker naar zijn zwager. Ernst Mayer stamde uit een orthodox-joodse koopmansfamilie, had als
kind weinig vrienden, en ervoer de afkeer die zijn schoolgenoten van joden hadden, toen hij een
varkensstaart in zijn tas aantrof. Zijn gevoelens van eenzaamheid en minderwaardigheid maakten hem neerslachtig, wat hij zijn gehele leven bleef. Kort nadat Ernst Mayer in 1903 naar de
universiteit ging, vertelde hij zijn vader alle banden met het jodendom te hebben verbroken. Op
12-11-1908 haalde hij in Breslau het staatsexamen geneeskunde, zijn artsexamen legde hij op
15-9-1909 af en zijn Doktorsprüfung op 23-3-1910. Ella Räsener kwam op 26-5-1887 ter
wereld, bezocht de kweekschool, ontmoette Ernst in 1901, wees hem eerst af en verloofde zich
in 1905 met hem. Ze trouwen op 21-13-1912 op het stadhuis, en later wegens haar schoonvader in de synagoge. Toen Albrecht werd geboren, werd hij om dezelfde reden besneden. Al voor
Ella Räsener met Ernst Mayer trouwde, hielp ze hem in zijn praktijk aan de Heinrich-SeidelStrasse 8 in Berlin-Steglitz. Beginjaren '20 schreef dokter Mayer stukken tegen de toenmalige
Duitse ziektekostenverzekering, die patiënten niet zelf een arts liet kiezen en artsen weinig handelingsruimte gaf. Eindjaren '20 ontleedde hij de wijsgerige probeersels van Karl Jaspers zo
grondig, dat diens Philosophie pas in 1932 verscheen. In 1933 stelde Ernst Mayer: 'Men zal ons
joden op een dag samenbrengen in barakken en die aansteken', zijn evangelische zwager Karl
zei terug: 'Maar Ernst, dat is weer je tot in het uiterste doorgetrokken reusachtige verbeelding'.
Volgens de filosoof Jaspers zou de toestand snel verbeteren.
Dokter Mayer ging begin 1933 met zijn vrouw en zoon naar Nederland, maar na twee maanden
keerde hij terug. Hij mocht zich in Nederland alleen als arts vestigen als hij opnieuw zijn artsexamen aflegde. Daartoe achtte hij zich niet in staat, en in Berlijn kon hij nog geld verdienen.
Zijn vrouw en zoon bleven achter. In 1938 woonde mevrouw Mayer-Räsener met haar zoon in
Wassenaar, in het huis van haar neef Paul Gottschalk. Deze werd in 1880 geboren, was getuige
bij haar huwelijk, dreef in Berlijn een antiquariaat, en verplaatste dat in 1933 naar Den Haag.
Zijn medewerkster daar was mevrouw Aat Zeegerman, en zij had een oom genaamd Theo
Thijssen, de schrijver van Kees de Jongen en sinds 1933 voor de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij lid van de Tweede Kamer. Toen dokter Mayer in 1938 zonder papieren
Nederland binnenkwam en de vreemdelingenpolitie hem opsloot in een klooster te Reuver in de
gemeente Beesel bij Roermond, zette Thijssen zich bij de Minister van Justitie voor hem in.
Begin 1939 mocht dokter Mayer naar Wassenaar.
Van Westerbork naar Woerden
Edith Jacobsohn kwam op 27-1-1927 ter wereld in Bochum in het Ruhrgebied, Erika Schockner
was op 2-10-1927 in Ratibor geboren, een stad in de zuid-oostpunt van Silezië, toen Duitsland
en nu Polen. Beide meisjes woonden voor hun komst naar Nederland in hun geboorteplaats.
Edith ging op 8-9-1941 en Erika op 24-12-1941 uit het vluchtelingenkamp Westerbork naar
Woerden. Erika verhuisde op 27-8-1942 en Edith op 12-10-1942 naar een woning (geen tehuis)
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in Amsterdam. De meisjes waren deels joods en katholiek. Ze leefden zonder hun ouders in
Woerden, in het Rooms-katholieke Meisjespensionaat Sint Joseph.
De laatste Duitse woonplaats van 24 buitenlandse personen
In 1930 bedroeg het aantal joodse inwoners van Woerden 19. Daarvan leefden er in 1942 nog
14 in deze stad. Er kwamen zes Nederlandse joden bij. evenals 24 buitenlandse. Van de 14 personen die voor 10-11-1938 naar Nederland gingen, werden er tien door familie dit land binnen
geholpen, en van de tien die na die datum kwamen zeven. Verder vertrokken de personen uit
alle delen van Duitsland. Het ligt voor de hand dat mensen naar familie kwamen. Dat ze vele
streken van Duitsland verlieten, werpt echter vragen op. Was de aanhang van Hitler in de laatste Duitse woonplaats van de vluchtelingen in Woerden sterker dan elders? Trokken joden meer
dan gemiddeld weg uit die steden? En als Hitler in een gemeente meer stemmen trok, verliet
dan een hoger percentage joden die plaats? Minder algemeen: verliet de op 24-9-1924 geboren
Horst Buchheimer ruim eenjaar voor de Kristallnacht Burgsteinfurt, omdat Hitler in die plaats
betrekkelijk veel stemmen trok?
Verkiezingen en verdrijvingen
Tabel 3 bevat voor de laatste Duitse woonplaatsen van de vluchtelingen in Woerden gegevens
uit verkiezingsstatistieken en volkstellingen. Het aantal israëlietische inwoners van de kleinste
plaatsen vond ik niet. Daarom vermeld ik de aantallen voor het net hogere bestuursorgaan: voor
Burgsteinfurt is dat Restkreis Steinfurt, voor Kaikar Landkreis Kleve en voor Neumagen
Landkreis Bernkastei. Tabel 3 geeft tevens cijfers voor Breslau en Frankfurt aan de Main, de
steden met de hoogste percentages israëlieten, en voor geheel Duitsland. De kolommen 2, 3 en
4 geven het aantal israëlieten bij de tellingen in 1925, 1933 en 1939. Het gaat me om het aantal bij een telling als percentage van het aantal bij de vorige telling. Die percentages staan in
kolom 5 en 6. Hoe lager een percentage, hoe meer er uit een plaats zal zijn gevlucht.
Volgens kolom 1 werd in Idar-Oberstein (waar de Salomons woonden) en Landkreis Bernkastei
(Juda) meer dan gemiddeld op Hitlers nationaal-socialistische partij gestemd, in Berlijn
(Mayer), Burgsteinfurt (Buchheimer) en Kalkar (Elkan) minder. De vluchtelingen te Woerden
verlieten niet alleen NSDAP-bolwerken. Kolom 5 wijst uit dat tussen 1925 en 1933 de omvang
van het vertrek weinig per plaats verschilde. Kolom 6 toont dat van elke vier in 1933 in
Landkreis Kleve en Restkreis Steinfurt wonende israëlieten er in 1939 twee waren vertrokken,
en van elke vier in Landkreis Bernkastei, Bochum (Jacobsohn), Idar-Oberstein en Witten
(Rosenbaum) drie. Het vertrek was het grootst voor Chemnitz (Rijnderman), waar veel personen woonden die in oktober 1938 naar Polen terug moesten. De mensen in Woerden kwamen
niet alleen uit steden die door veel israëlieten werden verlaten, de vroege komst van de jonge
Horst Buchheimer blijft moeilijk te verklaren. Vergelijking van kolom 1 en 6 leert dat hoe meer
steun de NSDAP in een stad had, hoe meer israëlieten die stad verlieten. Landkreis Bernkastei
en Idar-Oberstein hadden veel NSDAP-stemmen en vertrekkenden, in Landkreis Kleve en
Restkreis Steinfurt bleef de NSDAP kleiner en daalde het aantal israëlieten minder.
Geweld en vluchten
De NSDAP was niet alleen een partij waarop mensen stemden, haar afdelingen en leden probeerden de organisaties en de straat in handen te krijgen. Wie van de niet-Nederlandse joden in
Woerden ondervond het geweld van de Schutz-Abteilung, de Schutz-Staffeln en andere Hitlerhelpers? In Chemnitz ging de huisopzichter van mevrouw Rijnderman een uniform dragen en
dreigend tegen haar optreden. Minstens zes van de elf mannen die naar Woerden kwamen, kregen in Duitsland met de SA en SS te doen.
In 1929 was de Nationalsozialistischer Deutscher Ärztehund opgericht, ondermeer door

75

Mngag

MIHI

"?f

Dokter E. Mayer (1883-1952). Bron: Raaflaub 1986, bh. 3.
Leonardo Conti, die in 1946 in Neurenberg terecht zou staan wegens experimenten op mensen
en toen zelfmoord pleegde. Conti behoorde met Mayer tot het bestuur van de Artsenkamer in
Berlijn, en begin 1933 beschuldigde hij Mayer ervan NSDAP-artsen voor moordenaars te hebben uitgemaakt. De kwestie kwam voor de Ereraad. Toen ook nog op 1-4-1933 SA'ers bij de
praktijken van joodse artsen gingen posten, vertrok het gezin Mayer naar Nederland.
Teruggekeerd won dokter Mayer de zaak voor de Ereraad, naar hij zegt omdat zijn tegenstanders niet kwamen opdagen en inmiddels meer te doen hadden. Geld verdiende hij nauwelijks
nog in Berlijn. Joodse artsen mochten niet voor de ziekenfondsen werken en evenmin het vervolgonderwijs bezoeken, waardoor de heer Mayer in 1935 uit het artsenregister werd geschrapt.
Voor de uiterste nood beschikte hij over vergif. 'Pas toen zijn leven rechtstreeks werd bedreigd',
zegt Jaspers, 'koos hij in november 1938 de heimelijke en gevaarlijke weg over de grens'. Dat
was op 30-11-1938. Hoe het dokter Mayer in de Kristallnacht verging, weet ik niet, maar zijn
wedervaren toen vormde niet de aanleiding voor zijn vlucht. Hij wilde op 26-10-1938 weg,
maar wachtte in Keulen op de verkeerde hoek van een straat en liep zo de persoon mis die hem
de grens over zou brengen.
Mevrouw Press-Juda herinnert zich dat in Neumagen de SA voor de deur van haar vaders winkel stond en klanten wegstuurde. Dat zal op 1-4-1933 zijn geweest, toen in heel Duitsland
SA'ers voor joodse winkels postten. Later kreeg haar vader nauwelijks klanten, de buren waren
zelfs bang om te praten.
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Max Salomon schreef in 1985 dat zijn vader lid was van de Sozialdemokratische Partei
Deutschlands. Op 3-3-1933. de avond van de laatste vrije verkiezingen, ging de heer E.
Salomon van zijn huis aan de Hauptstrasse in Oberstein naar de tegenover gelegen herberg om
de uitslag te vertellen aan de daar bijeenzijnde leden van de Reichsbanner, een politiek onafhankelijke organisatie die de Duitse grondwet verdedigde. Op 31-3-1933 zette de SA hem hiervoor vast in haar stamlokaal. De heer E. Salomon kwam vrij nadat hij geld afstond voor het
weghalen van 'rode propaganda' van aanplakzuilen. In de Kristallnacht werd de inboedel van
de Salomons kort en klein geslagen. De heer E. Salomon ging naar strafkamp Dachau en kwam
in februari 1939 vrij, toen hij beloofde Duitsland te verlaten.
Fritz Rosenbaum woonde sinds 1916 op Körnerstrasse 34 in Witten. Vlakbij was een plein waar
begin jaren '30 politieke bijeenkomsten werden gehouden die vaak in geweld eindigden. In
1933 nam de 18-jarige boksles om zich tegen straatgeweld te verdedigen. In 1934 vielen SA'ers
zijn vader aan, op 9-11-1938 vernielden SA'ers en SS'ers zijn woning, sleepten ze hem naar
buiten en sloegen ze hem tot bloedens toe in elkaar. Zijn verweer katholiek te zijn, lokte meer
stompen en trappen uit. Fritz Rosenbaum wist te ontkomen naar de Jozefkerk van Witten, waar
pastoor Rechmann hem verzorgde.
Horst Buchheimer was in 1935 naar het Gymnasium Arnoldium gegaan, waar hij 'geestelijk en
lichamelijk werd mishandeld'. Directeur Rosenthal wilde dat de elf-jarige, als die op zijn kamer
kwam, hem met Heil Hitler begroette. Van de onderwijzer gymnastiek moest Horst leerlingen
in de stad anti-joodse liederen laten zingen. Ook moest Horst rond het sportveld rennen, op de
hielen gezeten door de gymleraar op zijn motor. Studienrat en partijlid Tupinge gebruikte Horst
bij het vak rassenkunde voor de klas als toonbeeld. Toen in de Spaanse burgeroorlog een Duits
schip werd geraakt, bepleitte SS-Sturmführer Fluhme in de aula van de school wraak op de
joden. De scholieren probeerden Horst uit het raam te gooien, leraar Fluhme keek toe en lachte. Op 29-5-1937 vielen twee Spaanse regeringsvliegtuigen bij Ibiza het pantserschip
Deutschland aan, waarbij 25 doden vielen. Verenigingen weerden joden, en als lid van Maccabi
droeg Horst eens, met vier andere joodse leerlingen, de davidster van deze sportclub. Het stel
moest van school, Horst mocht terug omdat zijn vader in 1914-1919 aan het front vocht, maar
wilde niet. Muziekleraar Heuermann was goed, evenals klasseleraar Neumann, die de heer A.
Buchheimer aanraadde zijn zoon van 'school te bevrijden'. Op 1-10-1937 ging de 13-jarige naar
school in Amsterdam. Aldus het antwoord op de vraag waarom Horst Buchheimer voor 10-111938 naar Nederland kwam.
In 1981 verzamelden leerlingen van het Gymnasium Arnoldium te Burgsteinfurt stukken over de
Kristallnacht. Ze kwamen er ondermeer achter dat de ruiten van de schoenwinkel van
Buchheimer op Steinstrasse 9 werden ingegooid en dat een niet-joodse schoenmaker de zaak
leeghaalde. Verder ontdekten ze dat de politie in 23 joodse gezinnen naar wapens zocht en bij
Buchheimer niets vond. Volgens weer andere door de leerlingen opgespoorde stukken was er op
9-12-1938 nog één joodse winkel, die van Buchheimer. Een niet-jood wilde de zaak overnemen.
Vanaf 17-12-1938 mocht de heer Buchheimer geen schoenen op eigen naam verkopen. Hij
behield na zijn vertrek naar Nederland eigendom in Burgsteinfurt. Op 12-7-1941 betaalde Otto
Hirsch hem 10 Reichsmark (RM) per maand voor Steinstrasse 9. Uit het Wiedergutmachung-dossier blijkt, dat het pand kort daarna overging in handen van een winkelier in ijzerwaren.
Volgens Feld, die een boek over de joden in Burgsteinfurt schreef, hielden de meeste joodse winkeliers in deze stad hun zaak op 1-4-1933 dicht om te verhinderen dat het posten van SA'ers tot
vernielingen zou leiden. Die kwamen in de Kristallnacht. Volgens het Wiedergutmachung-dossier was kort voor die datum de heer Bernd uit Münster twee dagen bezig geweest om de 3.5
meter brede, 2,5 meter diepe en 4,5 meter hoge etalage van de winkel van Buchheimer voor de
kerstdagen in te richten. De vernielers van de ruimte gooiden met de glasscherven naar het echtpaar Buchheimer. Tijdens de plundering stortte mevrouw Buchheimer in, wat een toeziend poli-
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tieman deed zeggen: 'Giet toch een emmer water over de kop van dat jodenwijf'. Het
Steinfurter Kreisblatt schreef op 11-11-1938 dat zeven joodse inwoners van Burgsteinfurt werden opgepakt. Adolf Buchheimer werd volgens zijn zoon op 10-11-1938 om 9.00 uur meegenomen en dezelfde avond vrijgelaten, maar volgens het Wiedergutmachung-dossier kwam hij
op 12-11-1938 vrij.
In dit dossier valt verder te lezen dat de heer Buchheimer van 15-12-1938 tot 28-2-1939 vast
werd gehouden in Burgsteinfurt, Munster en Coesfeld wegens het smokkelen van geld naar het
buitenland. De heer Joels was uit Amsterdam gekomen, en de heer Buchheimer gaf hem 330
Gold- en 200 Reichsmark voor het levensonderhoud van zijn zoon Horst. Klaarblijkelijk werd
de heer Joels aangehouden bij de grens en noemde hij de heer A. Buchheimer. Deze werd tot
het tuchthuis veroordeeld. Volgens de heer Safran kwam zijn vader vrij toen zijn moeder een
rechter omkocht en geld voor een goed doel stortte, en zijn vader beloofde Duitsland te verlaten. 'Wonder boven wonder' mocht een deel van de inboedel mee naar Nederland. Volgens het
Wiedergutmachung-dossier betaalde mevrouw Buchheimer op 3-3-1939 een waarborg van
8.307 RM aan de ontvanger van het gerechtshof te Münster. Het geld verkreeg ze door een
levensverzekering op te zeggen. Om de spullen over de grens te krijgen, betaalde het echtpaar
Buchheimer 450 RM uitvoerrechten.
Anti-joodse maatregelen in Woerden
De verplichte aanmelding van joden in februari 1941 was één maatregel in een reeks. De heer
O. Juda zei dat 'het touwtje hoe langer hoe meer dicht ging', mevrouw A. Oosterveer-Mooij,
geboren in 1928, ging met Hetty Izaks op handwerkles in de Achterstraat. Ze weet nog dat Hetty
klaagde: 'We mogen nergens heen, naar school niet, zwemmen niet, in het plantsoen ook niet'.
Hoe kregen in Woerden anti-joodse maatregelen hun beslag? Voor ik deze vraag beantwoord,
merk ik op dat de anti-joodse maatregelen in Nederland niet alleen zijn uitgevoerd door Duitse
bezetters en Nederlandse burgemeesters en politie-agenten. Tevens was daar de Joodse Raad,
die op 13-2-1941 was ingesteld en Het Joodsche Weekblad uitgaf. De Duitsers gaven haar in
de loop van de tijd uitvoerende taken. Eerst moest elke jood aan de raad vergunning tot reizen
vragen. Later zond de raad sterren naar alle delen van Nederland. Als mensen naar Westerbork
moeten, geeft ze 'hulp aan vertrekkenden'. Daarna verzorgde ze briefverkeer met vertrokkenen.
Die diensten werden verricht na vertoon van een 'grijze kaart', die mensen kregen als ze hun
geldelijke verplichtingen aan de raad voldeden. De zonet genoemde lijsten met namen van door
zelfmoord omgekomen joden, zijn gemaakt door de Joodse Raad en door haar opgestuurd naar
de Zentralstelle.
Om haar taken uit te voeren, benoemde de Joodse Raad plaatselijke vertegenwoordigers. Had
Woerden zo iemand, wanneer werd deze persoon dat, hoe heette hij? In de Gids van den
Joodschen Raad uit maart 1943 vermeldt de heer E. Izaks als haar man in Woerden. Hij werd
dat tussen oktober 1941 en juni 1942. De Jong zegt dat in de herfst van 1941 in alle plaatsen
met 'aanmerkelijke aantallen joden' vertegenwoordigers waren benoemd. De plaatselijke vertegenwoordigers van de Coördinatie-Commissie van de Israëlietische Kerkgenootschappen, die
in december 1940 was opgericht en op 27-10-1941 door de Duitsers werd ontbonden, gingen
toen over naar de Joodse Raad. Blijkens de stukken (NIOD 181-la) was de heer Izaks evenwel
geen vertegenwoordiger van de Coördinatie-Commissie. Eind juni 1942 staat echter op het klad
van de lijst afgestane rijwielen (SAR 003-2987), dat E. Izaks de Joodse Raad vertegenwoordigt.
Volgens de heer O. Juda kwam de heer Izaks in die tijd vragen of de koffers klaar stonden in
geval iemand werd opgeroepen. Mevrouw Press-Juda vertelt dat ze was ondergedoken toen haar
oproep kwam, en de heer Izaks haar ouders aanraadde hun kinderen terug te halen. Anders werd
het echtpaar Juda-Kahn vast ook nog opgepakt.
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De gevolgen van anti-joodse maatregelen breng ik in kaart met Tabel 2. In kolom 2 staat de laatste woonplaats van vluchtelingen, in kolom 3 de dag van vestiging in Nederland, en in kolom
4 hun eerste woongemeente aldaar. Ze tonen het vluchten ten gevolge van anti-joodse maatregelen in Duitsland.
Maatregelen tegen joodse vluchtelingen
Toen Otto Juda naar Woerden kwam, meldde hij zich bij de politie. Zo werd hij een bekende
van inspecteur-korpschef Gerrit van Sintmaartensdijk. Deze kwam op een dag zeggen dat bij
oorlog tussen Nederland en Duitsland alle Duitse, en daarmee Duits-joodse, mannen zouden
worden ingesloten. Tijdens de inval in mei 1940 zat Otto Juda, getroffen door een Nederlandse
maatregel, in een kamp te Gouda. Daar waren ook twee Duitse minderbroeders uit Woerden.
Beatus Durchleuchter vertelde na de oorlog dat Fritz Rosenbaum de eerste nacht de aanwezige
israëlieten voorhield dat de Messias al was gekomen. Alice Juda bleef in Woerden. Toen ze de
Duitse uniformen zag, moest ze weer huilen.
De Bottwins schreven zich op 18-9-1940 in Woerden in. Hun vertrek uit Voorschoten was het
gevolg van een Duitse maatregel: joden met de Duitse nationaliteit moesten voor 9-9-1940 de
kuststreek verlaten. Om dezelfde reden vertrokken de Mayers in oktober 1940 van Wassenaar
naar een zomerhuisje in Epe, waar ze in de lente van 1941 uit moesten. Na veel zoeken vond
dokter Mayer een huis in Woerden, vlakbij Utrecht waar zijn zoon naar de HTS ging. Er waren
moeilijkheden met de verhuispapieren: er zou een verbod op verhuizen voor joden komen en
daarop werd vooruitgelopen. Iemand in Woerden hielp echter door naar de bevoegde instellingen te bellen en te doen alsof die vergunning gaven.
Erika Schockner ging op 6-8-1939 uit Ratibor naar Utrecht en daarna naar Sluis. Edith
Jacobsohn, komend uit Bochum, verhuisde ook naar dit stadje. De twee verbleven er in een
tehuis voor katholiek-joodse vluchtelingen, dat in april 1939 de deuren opende. Op 17-7-1940
gingen ze naar het Centraal Vluchtelingenkamp te Westerbork, dat in 1939 door vluchtelingenorganisaties was gebouwd en sinds 16-7-1940 onder het Departement van Justitie viel. Waarom
verlieten Edith en Erika de plaats in het kustgebied voor ze dat op 9-9-1940 moesten? Hun organisatie kampte met geldgebrek, en het verzoek om steun dat die in april 1940 aan de overheid
deed, werd begin juni afgewezen. De mensen moesten bij joodse families gaan wonen. Dat ging
niet door, maar de oude toestand keerde niet terug omdat de Duitsers geen groepen Duitse joden
in de kuststreek wensten. Een bijkomende vraag is waarom Edith en Erika in 1941 Westerbork
verlieten. Het antwoord luidt dat katholiek Nederland niet wilde dat 'zijn'joden in dit 'israëlietische' kamp verbleven, en het Duitse gezag zich op voljoden ging richten.
Vanaf 5-12-1941 moest elk buiten Nederland geboren joods persoon zich bij de Zentralstelle
melden voor emigratie. Ik weet niet of iedereen uit Woerden dat deed. De zaak liep traag en Het
Joodsche Weekblad ging waarschuwen. Uit Kolom 7 van Tabel 4 blijkt dat 18 personen op 123-1941 de Duitse nationaliteit hadden en op 8-5-1942 niet meer. In Duitsland was op 25-111941 bepaald dat een jood met een Duits paspoort die buiten dit land verbleef, niet als Duitser
gold. De gemeente Woerden paste deze regel toe (SAR 003-2906).
Voor Joden verboden
Op 1-7-1940 moesten joden de luchtbescherming verlaten. Het bestuur van de afdeling te
Woerden trad af op 29-11-1940 (SAR 003-3027). Door nieuwe regels was de belangstelling 'tot
onder het nulpunt gedaald', en de organisatie zou in opspraak komen als ze 'onderscheid tussen
Joden en Ariërs' maakte. De voorzitter, dokter F. Schrijver, zegde op principiële gronden zijn
lidmaatschap op. De maatregel van 4-11-1940 waarbij joodse personen uit overheidsfuncties
werden ontheven, had in Woerden geen gevolgen: er waren geen joodse ambtenaren.
Bij de Nederlandse bioscopen hingen vanaf 9-1 -1941 borden die joden toegang ontzegden. De
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eigenaren brachten die aan na druk van de Duitsers. Omdat Woerden geen volwaardige filmzaal
had, werden de borden nog geen deel van het dagelijks leven. In deze tijd bracht menig lid van
de Nationaal-Socialistische Beweging het bord in eigen bedrijf aan. Tevens presten NSB'ers
anderen dat te doen. Daarover vond ik voor Woerden niets. De heer J. Zuijderduijn, geboren in
1920, woonde op Kruisstraat 4 en zegt dat er geen bord stond bij het dranklokaal op nummer 6
dat door de NSB'er F.D. gedreven en door NSB'ers bezocht werd.
Op 31-5-1941 ontzegden de Duitsers joden de toegang tot zwembaden en op 15-9-1941 vaardigden ze een verordening uit waarbij alle openbare gelegenheden voor joden werden verboden. Ook mochten joden toen zonder vergunning niet meer reizen en verhuizen. Die bepaling
werd ingeroepen als joden 'onderdoken'. De heer D.L. Blok, geboren in 1925 en woonachtig
bij de St. Janbrug over de Rijn, zegt dat er een bord "Voor Joden verboden' stond bij het
Zwembad Forel in de Singel naast het joodse kerkhof. De heer A. Versluis, geboren in 1929 en
wonend in de Poelstraat, herinnert zich dat er borden "Voor Joden verboden' stonden bij de twee
ingangen van het plantsoen bij het stadhuis. Op mijn vraag waar zich borden 'Voor Joden verboden' bevonden, antwoordde mevrouw J. van Kleef-Blonk, geboren in 1921, dat ik beter kon
vragen waar ze niet stonden. Iemand die met de trein in Woerden aankwam, zag er al één bij de
stationsrestauratie. Ze herinnert zich ook het bord bij Zomerlust op de Nieuwe Markt. Enkele
uit dit café-restaurant geweerde joodse reizigers aten hun brood op in de manufacturenwinkel
op de hoek van de Costerusstraat en de Van Oudheusdenstraat, waar mevrouw Van Kleef-Blonk
woonde. Over het aanbrengen van de bordjes vond ik niets in het Streekarchief Rijnstreek.
Volgens de in 1950 opgeschreven herinneringen van Martha Koster bleven de borden in ieder
geval lang staan. Martha, geboren op 30-1-1905 en joods, dook in Arnhem onder, vluchtte in
september 1944 tijdens de slag bij deze stad en verbleef sinds januari 1945 in Zegveld. Ze had
valse papieren en bezocht Woerden: 'Voorts heb ik in Woerden mijn stamcafé, waar de kastelein wekelijks een glaasje bier voor me bewaart. Ik zit daar rustig naast het bordje Voor Joden
verboden. '
Op 22-4-1941 werd bekend dat joden hun radio moesten inleveren. Volgens een brief van 145-1941 vertoonde geen van de vijf afgestane radio's zichtbare gebreken. Op 20-6-1942 werd
medegedeeld dat joden hun fietsen moesten afstaan, op 1 -7-1942 waren er in Woerden tien ingeleverd (SAR 003-2985, 2987). De buren namen de fiets van Alice Juda over. Kolom 8 in Tabel
4 geeft de merken van de radio's, kolom 9 die van de fietsen. Op 30-6-1942 werd de bewegingsvrijheid van joden ook anderszins ingeperkt. Zo mochten ze alleen van 15.00 tot 17.00 uur
inkopen doen, terwijl winkeliers geen bestellingen bij hen mochten bezorgen. Leen van Hoorn,
geboren in 1926 en destijds knecht bij groenteboer Flip Verweij op Oudelandseweg 29, herinnert zich dat hij de aankopen van Juda achter bij Van der Heuvel op 91 a zette.
Uitsluiting van joodse leerlingen
Volgens een brief van 16-8-1941 van het Departement van Onderwijs, moest iedere burgemeester het aantal joodse leerlingen in zijn gemeente aan Den Haag doorgeven en een lijst aanleggen met de namen van elke joodse leerling op iedere school. Om deze verordeningen uit te
voeren, schreef Woerdens burgemeester op 27-8-1941 alle scholen aan. Hij verwees ook naar
een Haagse brief van 25-8-1941. Die meldde dat joodse kinderen vanaf 1-9-1941 les van joodse leraren moesten krijgen. Joodse scholen waren er nog niet, maar zouden snel komen (SAR
003-1648). De Jong zegt dat overal in Nederland scholen weigerden lijsten met namen van
joodse leerlingen te maken. De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs (VVCSO) raadde
de plaatselijke organisaties aan geen antwoord te geven en joodse leerlingen als vanouds het
onderwijs te laten volgen. Het Duitse gezag besloot daarna niet schoolhoofden, maar joodse
ouders aansprakelijk te stellen. Wat gebeurde er in Woerden?
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Het Bestuur van de VVCSO te Woerden komt op 5-9-1941 bijeen in bijzondere vergadering. Er
zal nog geen antwoord worden verstuurd, vice-voorzitter L.J.R. Kalmijn en secretaris R. de
Jager gaan met de ouders van de joodse leerlingen spreken. De notulen van 25-9-1941 melden
dat het echtpaar Izaks een bezoek bracht aan dominee Kalmijn en dat de heren De Jager en
Kalmijn het echtpaar Buchheimer bezochten. De ouders 'stelden dit onderhoud zeer op prijs,
doch waren zeer in twijfel hoe in deze te handelen'. Het bestuur besluit de post niet te beantwoorden, en in te stemmen met de ontvangen verzoeken om toelating (SAR 096-85). Het jaarverslag over 1941 (SAR 096-54) zegt dat het bestuur na een gesprek met de ouders begreep dat
zij de 'consequenties niet durfden te risqueeren' van doorgaan op oude voet.
Hoe ging het met de afzonderlijke kinderen? In de notulen van 6-11-1941 van de VVCSO staat
dat op de Julianaschool een joodse ouder toelating vroeg voor zijn kinderen. De voorzitter verwees naar het besluit van 25-9-1941. Omdat de school aan de Leidsestraatweg lag en de
Rijndermans daar woonden, zal deze ouder de heer S. Rijnderman zijn geweest. Mogelijk
bezochten Morthai en Hudesa Rijnderman na 1-9-1941 de Julianaschool. Hun vader weet dit
niet meer. Hij herinnert zich dat Morthai met de trein naar Utrecht ging om joodse les van een
goede bekende te krijgen.
Horst Buchheimer behaalde in juli 1941 op de Wilhelminaschool zijn Mulo-A diploma. Hij had
een 9 voor Aardrijkskunde, Boekhouden, Duits en Handelsrekenen, een 8 voor Algebra, Engels
en Meetkunde, een 7 voor Frans, Geschiedenis en Nederlands, een 6 voor Schrijven en een 3
voor Tekenen. De heer T. Beugelink, geboren in 1924, gaf me die cijferlijst. Zijn vader was van
1924 tot 1951 hoofd van de Mulo, en diens boekje met alle examencijfers van alle geslaagden
is nu in het bezit van zijn zoon. Het was de bedoeling dat Horst het jaar daarop Mulo-B zou
doen, zodat hij naar de HBS kon, maar 'de Duitsers wilden het anders' schrijft de heer Safran
nu. Horst studeerde vervolgens elke dag thuis, geholpen door zijn schoolvrienden Bram Guis
en Jan van der Hoeven.
Omdat de VVCSO met de Izaks sprak, zaten Gerson of Albert op de Mulo. De in 1925 en 1926
geboren broers staan niet in Beugelinks boekje met geslaagden. De heer Leen van Hoorn zegt
dat hij met ze op de Mulo zat, maar weet niet wanneer ze die verlieten. Dat kan betekenen dat
Gerson en Albert, net als Leen, van school gingen toen ze 15 jaar werden en volgens de wet niet
naar school hoefden. Gezien de VVCSO-notulen is het meer aannemelijk dat Gerson en Albert
de Mulo door toedoen van het Duitse gezag verlieten.
Het Streekarchief Rijnstreek bevat geen stukken over joodse leerlingen op de openbare lagere
school. Blijkens een klassefoto waarop Siena Diepenbroek, nu mevrouw Mooij-Diepenbroek,
naast Hetty Izaks zit, bezocht Hetty die instelling. In de zomer van 1941 had Hetty zes klassen
doorlopen. In 100 jaar eerste openbare lagere school staat een foto met alle leerlingen uit
1935/1936 en Gerson en Albert Izaks in het midden op de hoogste rij. De twee verhuisden naar
de protestante Mulo omdat dit de enige Woerdense school was die voor dit diploma opleidde.
Het boek bevat ook een foto met titel 'klas 3/4 in 1934 ... David Izaks'. Dat kan niet. David was
in 1933 geboren, de persoon is zijn broer Albert. David zal net als zijn broers en zuster naar de
openbare school zijn gegaan.
Channa Elzas werd in de zomer van 1942 leerplichtig, welke school zij bezocht, weet ik niet.
Inge Löwenstein zat beslist op de openbare school. Het Departement van Opvoeding wilde
weten hoeveel Duitse kinderen op Nederlandse scholen zaten, en Inge staat op de lijst van 3-71941 van de openbare school (SAR 003-1648). Inge's vader schreef op 27-4-1942 een brief aan
de burgemeester. Zonder inkomen zijnd, vroeg hij steun. Elke week betaalde hij fl. 8.00 of
fl. 8.80 reisgeld. Zijn leerplichtige dochter ging naar de dichtst bijzijnde joodse school, in
Utrecht. Van Kempen vroeg op 30-4 toestemming aan Den Haag en kreeg die op 12-5-1942
(SAR 003-1848). Ik neem aan dat David Izaks, net als Inge Löwenstein, de joodse lagere school
op het Ondiep te Utrecht bezocht, drie kwartier lopen van Utrechts station.
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Broodroof en onteigening
Op 22-10-1940 verordenden de Duitsers dat elk bedrijf in Nederland moest worden aangemeld
dat geheel of gedeeltelijk eigendom van joden was, alsmede iedere onderneming met joodse
commissarissen. Bedrijfseigendom kon verbeurd worden verklaard, en voor het onteigenen
stichtte het Duitse gezag een Wirtschaftsprüfstelle. Op 5-2-1941 werd bekend dat joodse artsen
vanaf 1-5-1941 hun beroep niet mochten uitoefenen. Hen werd wel toegestaan diensten aan
joden te verlenen. Vanaf 8-8-1941 moesten joden hun vermogen in bewaring geven bij
Lippmann, Rosenthal & Co Sarphatistraat (Liro). Deze instelling was een Duitse diensttak,
maar haar naam moest de indruk wekken dat het gebouw op de Sarphatistraat te Amsterdam
niets anders was dan het deel voor joodse rekeninghouders van het bankiershuis Lippmann.
Rosenthal & Co op de Nieuwe Spiegelgracht aldaar, dat voor de oorlog door joden werd geleid
en een Verwalter kreeg. Grond, huizen en gebouwen kwamen onder hoede van het door
NSB'ers geleide Algemene Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (Anbo). Op 22-101941 werd verordend dat joodse gezinnen geen niet-joods huispersoneel mochten hebben. Ik
vond geen maatregel die niet-joodse huishoudens verbood een joodse dienstbode te hebben. Op
22-10-1941 werd het gemakkelijker joods personeel te ontslaan.
Alice Juda slaagde er in 1942 werk te krijgen. Instellingen voor joden moesten door joden worden gedreven, wat tot personeelstekorten leidde. Alice liet zich testen voor leerling-verpleegster
in het Apeldoornsche Bosch, en kreeg toegang. De schriftelijke uitslag kwam een week nadat
ze onderdook en de door haar genaaide uniformen afgaf bij mevrouw Van Sintmaartensdijk. In
hoeverre de gezusters Oppenheimer, die dienstbode waren, door Duitse maatregelen in hun
levensonderhoud werden getroffen, weet ik niet.
Op 1-3-1941 legde de heer Elzas zijn functie als huisarts te Kamerik neer. Zijn opvolger werd
dokter Broekman, die geen liggende gelden had en het vruchtgebruik van het huis en de praktijk kreeg onder voorwaarde van teruggave na de oorlog. De heer Elzas ging in Woerden wonen,
waar hij wat verdiende door bijles te geven. Ergens in 1941 kwam een 'mof met Nederlandse
helper' langs bij Pelleterie Kahn-Loeb, waar de heer O. Juda werkte. De mededeling luidde:
'jullie gaan eruit'. De eigenaren kregen van de Verwalter voor hun bepaald kapitaalkrachtige
onderneming tl. 300 per maand. Ook de zaak van de heer S. Rijnderman kreeg een Verwalter,
eind 1941 of begin 1942. 'Ik kon niet nee zeggen'. Voor de man kwam, pakte de heer
Rijnderman twee kisten vol met kousen en sokken, die hij stalde bij expediteur Hoogerwerf te
Rotterdam.
De slagerij van Samuel van Creveld, die per week fl. 40 opleverde, sloot op 1-4-1942. Het huis
werd op 24-11-1942 onteigend, en de heer Van Creveld droeg sindsdien per maand fl. 34,66
huur af aan 'Anbo, Mariahoek 21 te Utrecht'. Later verkocht de Anbo de woning voor fl. 5.200.
De twee dames Frank stortten fl. 1.000 bij de Liro, raakten ook het eigendom van hun huis kwijt
en maakten vanaf 24-10-1942 een weekhuur van tl. 4,50 over naar de Anbo. De latere NSBeigenaar K. betaalde fl. 3.500 voor het pand. Tot 19-3-1943 hadden de dames Frank een inkomen van fl. 12 per week, daarna werkten ze niet meer. Dit blijkt uit een stuk dat de heer E. van
der Hoeven namens de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te Woerden op 31-7-1945
zond naar de Raad voor het Rechtsherstel in Den Haag. In september/oktober 1943 verdiende
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een meerderjarige vrouw in een tricotagefabriek
te Amsterdam 43 cent per uur (bij een werkweek van 48 uur), en een meerderjarig geoefend
mannelijk arbeider in een fabriek voor boter, kaas en melkproducten in die stad per week
fl. 34,59. De gangbare verkoopprijs van huizen ken ik niet. De heer D.L. Blok, zoon van een
veehandelaar, was van februari tot september 1941 loopjongen bij slagerij Van Creveld, en herinnert zich dat zijn werkgever na de sluiting van zijn zaak het joodse kerkhof bij hield. De heer
Van Creveld ging er naar toe op een oude fiets, met een hark onder de arm en een emmer aan
het stuur.
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Voor de Duitsers bij Eliazar Izaks kwamen, vroeg deze aan de heer J. van Kesteren, die in 1907
was geboren en op Leidsestraatweg 29" de herberg Het Dorstige Hert dreef, of Jan zijn zaak over
wilde nemen. Jan deed dat, en woonde Kerstmis 1941 achter de winkel, kort daarna een ijszaak
beginnend. De jonge familie Izaks verhuisde naar boven. Dit vertelt de heerLoek van Kesteren,
Jans in 1942 geboren zoon. Mevrouw Oosterveer-Mooij weet dat haar broer Kees op de Celco
koelkastenfabriek te Woerden werkte, samen met Gerson en Albert Izaks. Toen ze weg moesten, verkochten ze hun zakmes. Het geld dachten ze te kunnen gebruiken. De heer Van Hoorn
zegt dat Elie Izaks knecht werd op de grasdrogerij van Koetsier. Elie droeg toen 'de ster'.
De ster dragen, sjoel houden, gemengd huwen
Vanaf 2-5-1942 moesten joden, als ze zich in het openbaar ophielden, een zespuntige gele ster
op hun kleding dragen. Voor vier sterren werd één textielpunt ingeleverd. Ik denk dat de sterren in Woerden door de heer E. Izaks werden verkocht. De heer Versluis herinnert zich dat de
jongens van Izaks een ster op hun kleren hadden. Ze kwamen in de stal bij het café van Ad Sluys
op de hoek van het Plantsoen en de Achterstraat. De heer Sluys was zo tegen de ster dat hij
wilde dat de broers in zijn stal de ster afdeden. Het gezin Rijnderman ging op zondag naar
Rotterdam, naar mevrouw Rijndermans zuster Ides Kindler-Kornfeld (14-8-1899 Warschau, 75-1943 Sobibor), haar broer Leisor (17-3-1911 Warschau, 13-8-1942 Auschwitz) en haar zuster
Marthel. Toen het gezin bij een wandeling naar het station de ster droeg, namen alle kerkgangers de hoed af. De heer Rijnderman: 'Dat was buitengewoon'.
Volgens de heer O. Juda dreven de Duitse maatregelen de joden van Woerden samen. Toen de
heer Rijnderman naar Woerden kwam, bracht hij ze nog meer bij elkaar. Twee zaterdagen in
Woerden zijnd, vroeg hij Jan de Kool waar in Woerden joden woonden. Hij ging ze af en vroeg
of ze zouden komen naar sjoel in zijn huis. Iedereen zei ja, waardoor de minjan vol kwam. De
heer Rijnderman haalde bij de sjoel in Gouda twee wetsrollen, en ging voor bij de viering van
sjabbes. In Woerden bleef hij koosjer eten, een Rotterdamse kennis slachtte voor hem.
Een stuk ondertekend op 25-3-1942 door de voorzitters van de Joodse Raad en verschenen in
Het Joodsche Weekblad van 27-3-1942, meldt dat de Duitse gezagsdragers het aan joden hadden verboden met niet-joden te huwen. Reijna Oppenheimer trouwde tussen februari 1941 en
mei 1942 met een niet-joodse man. Wanneer? Het huwelijk werd op 14-3-1942 aangeplakt in
Amsterdam en Woerden, en voltrokken op 26-3-1942 in Woerden. Gezien die data zou Reijna,
als ze in Amsterdam had gewoond, zijn opgepakt wegens haar voorgenomen huwelijk. Dat
gebeurde daar in maart 1942 met 30 joodse mannen die in ondertrouw waren met een niet-joodse vrouw en 20 joodse vrouwen die dat waren met een niet-joodse man. Op één na kwamen alle
weggevoerde personen om. Reijna verhuisde op 23-5-1942 naar Amsterdam.
Wie werden als eersten opgeroepen?
Ik kom nu bij de maatregelen die joden de vrijheid van woonplaats geheel ontnamen en volgens
welke ze naar kampen moesten. Van Nisius opperde dat de joden van Woerden als groep naar
Amsterdam gingen, daar even verbleven, toen naar Westerbork vertrokken, gezamenlijk naar
Sobibor reisden en daar werden vergast. Hij verwijst naar de boeken van Yad Vashem, de voorlopers van In memoriam, die zeggen dat drie in Woerden geboren Oppenheimers en vijf in
Woerden geboren Izaks kort na elkaar in Sobibor stierven. Van al deze beweringen klopt dat op
één na alle omgebrachte Woerdense joden de dood in Sobibor vonden. Twee van de drie
Oppenheimers woonden echter al jaren niet in Woerden, twee buiten Woerden geboren Izaks
blijven ongenoemd, evenals vijf anderen die in mei 1942 in Woerden woonden en in 1943 in
Sobibor werden vergast. Verder spreken mijn bevindingen tegen Van Nisius' stelling over de
weg naar de dood van de zeven Izaks en Herta Oppenheimer. De joodse inwoners van Woerden
gingen niet als groep naar Amsterdam en werden niet gezamenlijk naar Sobibor gebracht. Geen
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enkele joodse inwoner van Woerden moest ooit naar Amsterdam. De Izaks vertrokken van
Woerden naar kamp Vught, en gingen met drie verschillende treinen naar Sobibor.
De lijst van de Zentralstelle voor Woerden
Op 1-7-1942 kwam Westerbork in handen van de Sicherheitspolizei und SD. In die tijd maakte
de Zentralstelle lijsten van joden die daar zouden worden gekeurd voor werk buiten Nederland.
Zo werd Westerbork van vluchtelingen- tot doorgangskamp. De Zentralstelle koos vooral staatlozen en jongeren uit, gemengd gehuwden en half- en kwartjoden liet ze ongemoeid. De Joodse
Raad kon vrijstelling vragen voor haar medewerkers. Mensen kregen een oproep per aangetekende post. Het NIOD bezit een ongedateerde, in het Duits gestelde en bij de Zentralstelle
gevonden lijst met 20 Woerdenaren. Omdat ze personen omvat die na 12-3-1941 naar Woerden
verhuisden, is ze gemaakt aan de hand van de lijst die Van Kempen op 8-5-1942 naar de
Zentralstelle zond, en aangezien er veel jongeren en vluchtelingen op staan, is ze in de zomer
van 1942 opgesteld om mensen voor Westerbork op te roepen. Kolom 1 van Tabel 5 geeft de
44 joodse inwoners van Woerden, kolom 2 zegt op wie de Zentralstelle zich richtte tijdens de
eerste fase van de wegvoering van de joden uit Woerden. De tweede golf kwam voor Woerden
in april 1943.
Wie van de 20 Woerdenaren op de lijst van de Zentralstelle gingen in 1942 voor keuring naar
Westerbork? Niemand, zoals zo blijkt. Fritz Rosenbaum was daar, maar niet omdat hij op deze
lijst stond. Niemand anders op de lijst en geen enkele andere Woerdense ingezetene verbleef in
1942 in Westerbork. Het antwoord op de vraag wie wanneer onderdook, ontleen ik aan het
Algemeen Politieblad en de persoonskaarten van de joodse inwoners van Woerden. Verhalen
van (niet-)joodse Woerdenaren benut ik om de vraag te beantwoorden hoe mensen onderdoken.
Het is niet merkwaardig dat de buiten de lijst van de Zentralstelle gebleven Löwensteins onderdoken. Als Duitse joden liepen ze meer kans een oproep te krijgen, en het was niet verstandig
te wachten tot die was bezorgd. Het laatste geldt ook voor de 25-jarige Herta Oppenheimer.
Algemeen Politieblad en 'Vertrokken, onbekend waarheen'
Op Fritz Rosenbaum en het gezin E. Izaks na, doken alle personen op de lijst voor Woerden van
de Zentralstelle in 1942 onder. Voor zover hun namen in het Algemeen Politieblad staan, vermeld ik dat in kolom 3 van Tabel 5. De Izaks zullen zijn vrijgesteld wegens de betrekking van
het gezinshoofd bij de Joodse Raad. In het AP van 30-7-1942 vraagt de burgemeester van
Woerden om opsporing 'van de jood Szlama David Rijnderman ... die op 24 Juni 1942 met zijn
gezin, bestaande uit vrouw en twee kinderen, de gemeente heeft verlaten'. Op 20-8-1942 verzoekt de burgervader om opsporing van Alice en Otto Juda en Horst Buchheimer. Ze waren
sinds 7 en 11-8-1942 zoek. 'De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat zij zich van het leven hebben beroofd.' De burgemeester zegt dat ze in strijd met de verordening van 15-9-1941 zonder
vergunning van woonplaats veranderden. Op 3-9-1942 volgt het laatste verzoek. De echtparen
Juda-Kahn en Salomon-Kahn verlieten Woerden op 18-8-1942, het echtpaar Mayer-Räsener en
weduwe Räsener-Fischel op 26-8-1942. Het AP stopt begin 1943 met de verzoeken.
Wanneer mensen onderdoken, staat ook op hun persoonskaarten. Volgens de regels staat daarop 'vertrokken naar (plaats, dag)', maar in de oorlog leest men soms een datum en 'vertrokken,
onbekend waarheen', afgekort tot 'v.o.w.'. Kolom 4 van Tabel 5 bevat die data. Mijn stelregel
is dat een naar een onbekend adres verhuisd persoon onderdook. Alleen voor Fritz Rosenbaum
zijn er gegevens die dat weerspreken. De vroegste 'v.o.w.', 19-9-1942, staat bij 19 personen. Tot
31-12-1942 doken naast de 14 mensen uit het AP twaalf anderen onder, 59% van alle joodse
inwoners van Woerden. Vergelijking van kolom 3 en 4 in Tabel 5 leert dat, wanneer er voor een
persoon twee data bekend zijn, iemands v.o.w.-datum later is dan iemands datum in het AP.
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1598. De burg. v a a Woerden verzoekt opsporing, aanhouding
en voorgeleiding van de navolgende personen v a n joodschen
bloede, die verdacht worden, in strijd m e t het bepaalde in
art. 3 der Verordening v a n den Commissaris-Generaal voor
de Openbare Veiligheid van 15 Sept. 1941, van woonplaats
te zijn veranderd zonder daartoe de vereischte vergunning te
hebben bekomen:
Alice Sara J U D A , geb. t e E h a u n e n (D.) 8 Mei 1920, zonder
beroep, wonende t e Woerden, Utrechtschestraatweg 91b;
Otto Israel J U D A , geb. t e E h a u n e n CD.) 11 J a n . 1917,
directeur, wonende te Woerden, Utrecht schestraatweg 91b;
Horst Martin B U C H H E I M E B , geb. te Burgsteinfurt ( D . )
24 Sept. 1924, scholier, wonende t e Woerden, Tulpstraat 8.
Genoemde personen hebben respectievelijk op 7 en 11 Aug.
1942, zonder de vereischte vergunning, de gemeente Woerden
verlaten en zijn sindsdien spoorloos.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, d a t zij zich v a n betleven hebben beroofd.

VAN

JUSTITIE

1387. De burg. van Woerden verzoekt, in verband m e t het
bepaalde in art. 3 der Verordening van den Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid van 15 Sept. 1941, opsporing
aanhouding en voorgeleiding van den jood Szlama David
B I J N D E B M A N , geb. t e Warschau (Polen) 13 Mei 1909, grossier, wonende t e Woerden, Leidschestraatweg 14, die op 24 J u n i
1942 m e t zijn gezin, bestaande u i t vrouw en twee kinderen, de
gemeente heeft verlaten en niet is teruggekeerd.
E e n in de gemeente aan bepaalde adressen ingesteld onderzoek
bleef zonder het gewenschte resultaat.
_ Signalement: lang ong. 1,75 m, tenger postuur, bleek uiterlijk, grijze oogen, donkerblond achterovergekamd haar; vermoedelijk'gekleed m e t grijs kostuum, beige regenjas, grijzen hoed en
zwarte lage schoenen.

_ 1767. De burg. van Woerden verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de navolgende personen v a n joodschen.
bloede, die verdacht worden, in strijd m e t het bepaalde in
art. 3 der Verordening van den Commissaris-Generaal voor d©
Openbare Veiligheid van 15 Sept. 1941, van woonplaats t e zijn
veranderd zonder daartoe de vereischte vergunning t e hebben
bekomen :
Albert Israel J U D A , geb. t e Neumagen ( D . ) 26 Sept. 1882,
zonder beroep, wonende t e Woerden, Utrechtschestraatweg 916;
B e r t h a Sara J U D A — K A H N , geb. t e E h a u n e n ( D . ) 26 J u n i
1891, zonder beroep, wonende te Woerden, Utrechtscbestraatr
weg 91b;
E r n s t Israel SALOMON, geb. t e Kell an der Mosel ( D . ) '
6 Aug. 1889, zonder beroep, wonende t e Woerden, Utrechtschestraatweg 91b ;
J e n n y Sara SALOMON—KAHN, geb. t e E a u n e n ( D . ) '
25 Sept. 1889, zonder beroep, wonende t e Woerden, Utrechtschestraatweg 91b;
E r n s t Israel M A I J E E , geb. te Prenzlau (IX) 24 J a n . 1883, •
medisch dokter, wonende t e Woerden, Leeuwenkstraat 6 ;
Ella Sara M A I J E E — E A S E N E E , geb. t e Strasburg (D.)'
26 Mei 1.887, zonder beroep, wonende te Woerden, Leeuwerikstraat 6;
H a n n c h e n Sara E A S E N E E — F I S C H E L , geb. te Fiddichow
(D.) 4 Oct. I860, zonder beroep, wonende t e Woerden, Leeuwerikstraat 6;
Genoemde personen hebben resp. op 18 en 26 Aug. 1943
zonder de vereischte vergunning de gemeente WToerden verlaten en zijn sindsdien spoorloos.
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Onderduik zoeken en aangeboden krijgen
In hoeverre zochten de joodse inwoners van Woerden uit eigen beweging een schuilplaats, in
hoeverre boden niet-joden spontaan een schuilplaats aan? Mijn gissing luidt dat in de zomer van
1942, in de eerste fase van de wegvoering van de joden uit Nederland, joden vaak vergeefs om
een duikplek aanklopten, en in de lente van 1943, in het tweede stadium, meer kans liepen ongevraagd een aanbod kregen. Toen tijdens de eerste fase bejaarden en kinderen toch opgeroepen
werden, begonnen niet-joden te denken dat 'de kampen' geen werkkampen waren, iets wat eerder post vatte bij de joodse inwoners van Nederland, en nog vroeger bij de verdrevenen uit
Duitsland. En pas toen boden bepaalde niet-joden ongevraagd onderduik aan. Uit de volgende
verhalen met de lotgevallen van joodse inwoners van Woerden, moet blijken wat er van deze
gissing klopt.
Woerden-Brussel
Toen de ster kwam zei de heer Rijnderman tegen zijn vrouw: 'Nu is het tijd weg te gaan uit
Nederland'. Omdat het in België minder ongunstig voor joden was, wilde hij naar Brussel, waar
een zuster van zijn vrouw woonde. Eerst ging hij alleen naar een Brabants grensdorp. De naam
weet de heer Rijnderman niet meer. Hij liet er zijn haar knippen, smoesde wat, vertelde joods te
zijn, en zei de grens over te willen. De kapper stuurde hem naar de boswachter, die zette hem
rond middernacht over, en in Turnhout stapte de heer Rijnderman op de trein. In Brussel zeiden
Esther Rosenfeld-Kornfeld en haar man Moritz: 'Wij leven hier gewoon'. Hun zwager: 'Dan
kom ik met mijn gezin'. Weer in Woerden, gaf de heer Rijnderman de familiefoto's aan de heer
J.C. van Hengstum, de smid op Voorstraat 67. De meubels gingen naar Jan de Kool, die tevens
het huis zou verhuren. Groenteboer L.W. Griffioen van de overkant nam het linnengoed in
bewaring. Bij een goudsmid in de buurt liet de heer Rijnderman het 12-delig zilveren bestek
achter en kocht hij een gouden sigarettenkoker en voor duizenden guldens gouden tientjes. De
juwelier smolt de geldstukken om tot een baar goud, die bruin werd geverfd om op een staaf
ijzer te lijken. Vervolgens bracht de Brabantse boswachter de vier Rijndermans de grens over.
Ze woonden eerst bij mevrouw Rijndermans zuster op Rue de Croissant (de heer Rijnderman
duidt de Halvemaanstraat op zijn Frans aan), later huurde de heer Rijnderman een huis op 73
Rue Franz Merjay in de voorstad Ixelles (Eisene), en toen het gevaarlijker werd ging het gezin
niet ver van dat adres in pension.
Spoorloos en zelfmoord gepleegd?
Otto Juda overwoog uit Nederland te vluchten, maar gaf zich wegens zijn 'pak zwart haar' geen
kans. Zijn neef Max Salomon week uit naar Zwitserland, het echtpaar Tobias-Juda naar ZuidFrankrijk. De beste vriend van Otto Juda op de Utrechtsestraatweg was Niek van Donkelaar, die
op 25-3-1908 in Den Haag werd geboren en aan het begin van de oorlog in Utrecht werkte. De
twee spraken vaak over de maatregelen tegen de joden, en eens zei Otto Juda dat hij zich alleen
op een kerkdak kon verstoppen. Niek van Donkelaar antwoordde toen dat zodra zijn overbuur
gevaar voelde, hij voor een onderduikplek zou zorgen. Toen in juli 1942 in Amsterdam joden
werden opgepakt, ging Otto Juda naar Niek van Donkelaar. Kort daarna stapten Alice en Otto
Juda bij het zigeunerkamp buiten Woerden op de bus van Bodegraven naar Utrecht. Als herkenningsteken droegen ze een zakdoek op een koffer, en in Utrecht bracht iemand hen naar de
Stationsstraat. Daar vonden ze onderdak bij een vriendenstel, dat het souterrain verhuurde aan
hoeren, die als klanten Duitse soldaten hadden. Al snel gingen broer en zus naar Apeldoorn,
opnieuw door toedoen van Niek van Donkelaar. De huisheer daar vertelde vakantiegangers te
hebben, de buurt raadde dat het bezoek joods was. Alice en Otto Juda wilden weg, hun gastheer
bracht ze naar kennissen die wilden helpen. De man was een katholieke bakkersknecht en
woonde buiten Apeldoorn, bij de weg naar Deventer en Zutphen. Zijn vrouw kwam uit
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Duitsland, sprak met een Duitse tongval en had aan huis een sigaretten- en snoepwinkel. Bij hen
bleven Alice en Otto Juda binnen.
Om te vermijden dat het echtpaar Juda-Kahn meteen na het verdwijnen van de kinderen zou
worden opgepakt, dacht hun zoon een plannetje uit met de inspecteur-korpschef van Woerden.
Deze raadde Otto Juda aan een briefje achter te laten, waarop stond dat Alice en Otto Juda zich
van het leven wilden beroven. Dit verklaart de toespeling op zelfmoord in het Af. Otto's ouders
kwamen spoedig naar zijn plek, oom en tante doken elders in Apeldoorn onder. De heer H.
Koning, geboren in 1914, had een kwekerij op Utrechtsestraatweg 56'. Op verzoek van zijn
buurman Van Donkelaar haalde hij in een nacht de kostbaarheden uit het huis van de Juda's. Ze
gingen in dozen en werden met bloemen bedekt. De heer H. van IJsselstein, die een bodedienst
reed, haalde de dozen op en zei dat ze zwaar wogen. De heer Koning antwoordde: 'Niet praten,
pak op'. Net voor de onderduik van Otto Juda, vroeg mevrouw Buchheimer hem haar zoon te
helpen. Otto Juda vertelde aan Niek van Donkelaar dat Horst Buchheimer wilde onderduiken,
en Niek beloofde aan Otto voor Horst te zorgen. Daarom stond in het AP dat Alice en Otto Juda
sinds 7 en Horst sinds // augustus spoorloos waren. De heer Safran zegt dat Niek van
Donkelaar hem een adres in Epe bezorgde, een persoonsbewijs op naam van Piet van Delden
uit Groningen, en een verklaring volgens welke hij wegens ziekte in Epe verbleef. Zijn ouders
doken na Niek van Donkelaars tussenkomst onder in Apeldoorn. Dokter W. van der Giesen van
de Oostdam vond dit adres, evenals dat voor de Löwensteins.
Ouders opgepakt, dochter vraagt hulp
Mevrouw J. Koetsier-De Pater, geboren in 1912, woonde op Kerkstraat 2. Ze trouwde op 10-91942. Haar bruidsdagen waren, zoals ze later besefte, de tijd waarin de Löwensteins hun onderduik voorbereidden. Door toedoen van veehandelaar Ruth Loenen uit Zegveld, op wiens land
de heer Löwenstein koeien liet lopen, naaide ze een dag in de week voor mevrouw Löwenstein.
Tijdens haar werk zag ze steeds minder meubels in huize Löwenstein. Ze had er toen geen verklaring voor. nu denkt ze dat het antiek werd verstopt. Op een dag gaf mevrouw Löwenstein
haar een stapel ondergoed en pyjama's met de opdracht alles morgen af te hebben. Mevrouw
Koetsier-de Pater begreep niet dat het naaiwerk zoveel haast had. Begin september zag ze in de
Kerkstraat meneer Löwenstein, die ze een trouwkaart had gestuurd. Hij kwam op haar af, wenste haar geluk, en vertelde niet te kunnen komen. Hij was zenuwachtig en zei dat het bange en
bange tijden waren. De volgende dag was het gezin weg. Waar de Löwensteins onderdoken,
weet mevrouw Koetsier-de Pater niet. Later in de oorlog haalde ze op Zegveld bij Ruth Loenen
melk. Op een keer zat daar iemand voor het raam. Mevrouw Koetsier-de Pater riep uit: 'Inge,
zit jij hier?!'. Het meisje zei: 'Ik heet geen Inge'.
Ruth Loenens in 1923 geboren zoon Paul vertelt dat hij eens op de Zegveldse Uitweg fietste,
opweg naar Woerden. Iemand reed hem voorbij, en daarna keken beide personen om. De persoon zei: 'Ja Paul, ik ben het'. Paul riep uit: 'Inge, wat moet jij nou hier doen?!'. Inge antwoordde: 'Ik wil bij jullie blijven. Anders geef ik me aan'. Inge Löwenstein vertelde dat haar
ouders waren opgepakt, zij over de daken was gevlucht, onder de naam Joke Bergsma in
Amsterdam had geleefd, en met de trein en de fiets naar Zegveld was gekomen. Inge bleef bij
de Loenens, maar werd al snel herkend door Chris den Heeten, een klasgenoot uit Woerden die
melk kwam halen. Toen Paul zei dat Chris zich vergiste, antwoordde deze: 'Ik ben bedonderd,
maar houd mijn smoel wel'. Pauls zus bracht Inge kort daarna naar Mijdrecht naar een kennis
die in Woerden had gewoond. Vandaar ging Inge naar Amsterdam.
Overigens bevat bovenstaand verhaal leemtes. Het staat vast dat Inge Zegveld verliet voor de
Loenens op 29-10-1944 Duitsers ingekwartierd kregen. Ze kwam met een Duitse trein. Nu was
op 17-9-1944 een spoorstaking afgekondigd, en in de grote steden werd het parool meteen
opgevolgd. Sindsdien reden alleen Duitse treinen. Als Inge toen kwam, laat dit weinig tijd voor
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haar verblijf in Zegveld. Er reden echter al eerder Duitse treinen. Straks behandel ik een verklaring volgens welke het echtpaar Löwenstein op 3-6-1943 is opgepakt in Utrecht en Inge toen
niet bij haar ouders was. Volgens de heer Safran verbleef ze in het hoofdkwartier te Utrecht van
de Oranje Vrijbuiters, een organisatie die joden, politie-agenten, rechters en studenten aan een
onderduikhuis en voedselbonnen hielp en waar Niek van Donkelaar en hij toe behoorden. Toen
de Duitsers er op 26-8-1943 een inval deden, aldus de heer Safran, ontvluchtte Inge. De datum
vond ik in Het grote gebod, Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen). Ik neem aan dat Inge Löwenstein
toen voor een tijd naar Amsterdam ging. Hoe ze aan dit adres kwam en hoe lang ze daar bleef,
weet ik niet. Inge was bij haar ontsnapping net 13 jaar.
Hoewel de heren Loenen en Löwenstein samen koeien weidden op het Land van Bredius, wist
Ruth Loenen niet dat Frits Löwenstein zou onderduiken. De Loenens boden Inge hulp toen die
dat vroeg. Paul Loenens zwager Jan van Elk behoorde tot de Oranje Vrijbuiters, de Loenens
hielpen Inge echter op eigen houtje. Ze zorgden ook voor een veehandelaar bij wie de heer Ruth
Loenen en zijn echtgenote om de zaterdagavond in Utrecht kwamen. Die persoon heette Saam
Creveld, een verre neef van de Woerdense Samuel van Creveld. Toen Saam Creveld met zijn
gezin onderdook, zorgden de Loenens voor eten op hun adres in Utrecht.
Bijna zelfmoord
De heer Zuijderduijn ontmoette door een kennis dokter Mayer. Die vertelde hem over de filosofie van Jaspers en raadde hem aan medicijnen te studeren. Hoewel Jan Zuijderduijn graag
luisterde naar Mayers verhalen over de groten der Berlijnse geneeskunde, wees hij dat af.
Niemand uit zijn stand deed zoiets, hij had alleen lagere school en werkte in de drukkerij van
de familie. De twee spreken niet over de jodenvervolging. Op een dag waren de Mayers weg.
Volgens Raaflaub kregen de Mayers tijdens hun verblijf in Woerden geld van Karl Jaspers, Paul
Gottschalk, en de Zwitserse componist Robert Oboussier, één van de weinige vrienden die dokter Mayer in zijn leven maakte. In augustus 1942, zo schreef Ernst Mayer later, hadden we de
keuze tussen ons van het leven beroven en een zekere dood in Polen. Dokter Mayer ging met
weinig inwoners van Woerden om. Zijn zoon Albrecht had in Utrecht een vriendin, zijn latere
echtgenote Maria Adriana Jörg, en haar zwager bezorgde de Mayers een duikadres. Karl Jaspers
schreef dat toen de jodenvervolging de Mayers in Nederland bereikte, zij van plan waren zelfmoord te plegen. Op het 'laatste ogenblik' kwam een onbekende vrouw langs. Zij wist van hun
toestand en vertelde dat ze helaas het gehele gezin niet kon herbergen. Ze zei 'gegrepen door
het wezen van Ernst' echter toch ja. Ik voeg toe dat volgens gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek in Nederland in 1936-1939 per maand tussen de twee en drie israëlieten door
zelfmoord stierven. Dit aantal steeg tot 188 in mei 1940 en bedroeg 43 toen in juli 1942 de wegvoeringen begonnen.
Een voorbereide onderduik
De onderduik van het gezin Elzas was voorbereid, hoewel de aanleiding onverwacht was.
Dokter Elzas gaf in de oorlog, en ook daarvoor al, inlichtingen aan de Engelse geheime dienst.
Op een gegeven ogenblik pakte de Gestapo in Rotterdam iemand van zijn netwerk, en die persoon sloeg door. Woerden had een politie-commandant die 'goed' was en aan dokter Elzas
doorgaf dat hij de komende nacht van bed zou worden gelicht. Dokter Elzas hoorde dit toen hij
met vrouw en kinderen op bezoek was bij zijn niet-zieke ouders in het Utrechtse
Diaconessenhuis, waar volgens Van Dams boek over de jodenvervolging in Utrecht onder valse
naam joden verbleven. Terug in Woerden, werden de kinderen Elzas van de trein opgehaald
door iemand die op Woerdens stadhuis werkte. Arjeh ging naar een vriend van dokter Elzas,
Channa naar een vroegere dienstbode in Utrecht. Het echtpaar fietste naar de Meije, waar 'Jo

Reijers', de Burgemeester van Kamerik en Zegveld, had gezorgd voor een hut op een rieteiland
in de Nieuwkoopse Plassen.
Weggestuurd
Van Nisius schrijft in de Woerden.se Courant van 2-5-1991 dat Herta Oppenheimer onderdook
bij mevrouw Van Mazijk op Prins Hendrikkade 4 te Woerden. Daar kwam Herta eens de trap af
toen er iemand aan de deur stond. Ook ging ze enkele malen naar buiten. Ze kreeg te horen dat
ze dat niet mocht, begaf zich weer op straat, en moest naar een adres in Utrecht. Ik weet niet of
Herta onderduik zocht of aangeboden kreeg.
Over de onderduik van mevrouw Bolle en de heer Elkan vond ik niets. Mevrouw Koetsier-de
Pater zegt dat er behalve de Löwensteins niemand op Julianastraat 9 woonde, de heer P. Loenen
kent geen compagnon van de heer Löwenstein, en de heer Safran zegt dat er geen Erich bij zijn
oom in huis was. Hij oppert dat de heer Elkan in Woerden zijn verblijfsvergunning kreeg en
elders woonde. Bij familie van de Löwensteins te Amsterdam woonde ene Erich. Ondanks deze
leemtes leren mijn gegevens dat de joodse inwoners van Woerden tijdens de eerste wegvoeringen zochten en zochten naar duikplekken.
Zondag 2 augustus 1942: het eerste slachtoffer
Wie was de eerste joodse inwoner van Woerden die in Nederland in een kamp werd opgesloten? Deze persoon was Fritz Rosenbaum. De kroniek van het Minderbroedersklooster te
Woerden zegt dat hij op 2-8-1942 naar strafkamp Amersfoort ging. Fritz Rosenbaum kwam op
4-8-1942 in Westerbork aan, verliet dit kamp op 7-8-1942 en stierf op 30-9-1942 in Auschwitz.
Fritz Rosenbaum was de enige joodse inwoner van Woerden die in 1942 de dood vond en de
enige joodse inwoner van Woerden die in Auschwitz werd omgebracht.
Onder welke omstandigheden werd Fritz Rosenbaum katholiek, kwam hij naar Nederland, en
werd hij in Woerden gepakt? In 1989 beantwoordde minderbroeder Mund die vragen. Fritz was
enig kind, bezocht in Witten de joodse lagere school en het Realgymnasium, en ging in 1930 in
Dortmund werken in zijn vaders textielgroothandel. In die tijd kreeg hij belangstelling voor het
katholicisme. Op 15-9-1933 liet hij zich, zonder dat zijn vader dit wist, dopen in de Jozefkerk
in Witten, en op 3-10-1933 werd hij gevormd. Fritz' vader Ludwig Rosenbaum pleegde in 1935
zelfmoord. Zijn zoon vermaakte zijn erfdeel aan de armen. Pastoor Rechmann van de Jozefkerk,
die Fritz Rosenbaum doopte, voerde het beheer over het fonds. Fritz' moeder Elli Markus werd
in 1936 gedoopt en in 1939, in Keulen wonend, gevormd. Ze stierf in 1941 of 1942 met andere inwoners van Keulen in of bij Riga. Volgens zijn persoonskaart ging Fritz Rosenbaum op 13-1939 van Witten naar Rotterdam. Op die dag ook nam hij zijn intrek in het Sint Ludwig
College van de minderbroeders in Vlodrop. De Nederlandse Minister van Justitie bemiddelde
bij de komst van Fritz Rosenbaum. Op 3-10-1939 wordt Fritz Rosenbaum opgenomen in de
Orde van de Heilige Franciscus, Broeder Wolfgang hetend. Wegens de vrees voor een Duitse
aanval vertrekt hij op 16-11-1939 naar het Minderbroedersklooster in Woerden, waar hij op 410-1940 zijn gelofte doet.
De Nederlandse kerkgenootschappen zonden op 11-7-1942 een telegram aan de Duitse gezagsdragers in Nederland. Ze hadden met ontzetting vernomen van de wegvoeringen van joden. Dit
bericht zou op 26-7-1942 worden voorgelezen in alle Nederlandse kerken. Na Duitse druk zagen
de hervormden daar van af, de gereformeerden en katholieken zetten door. Op 2-8-1942 werden
245 katholieke joden opgepakt en naar strafkamp Amersfoort vervoerd. De heer K. Engel van de
Prins Bernhardlaan in Woerden en mevrouw A. Benschop-Hilgers van de Willemshof herinneren zich vagelijk een Duitse ophaalwagen op de Wilhelminaweg in de oorlogsjaren. Destijds
woonde op Wilhelminaweg 30, schuin tegenover de ingang van het klooster, mevrouw Francisca
van der Vring. Op een zondag bemerkte ze, zo schreef Mund, dat een auto
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Fritz Rosenbaum (19151942) in 1938, net voor hij
intrad in de orde van de
minderbroeders.
Bron: Mund, S. 67.
van de Gestapo voorreed. Buitengekomen zag ze in de vrachtwagen een in een habijt geklede
man. Toen de wagen wegreed, zwaaide ze, 'Daag Broeder' roepend. Fritz Rosenbaum werd op
2-8-1942 tijdens de mis van zeven uur weggevoerd, eerst naar de Scheveningse gevangenis, dan
naar Amersfoort. Daar kwamen 44 gemengd gehuwden vrij, de anderen gingen op 4-8-1942
naar Westerbork.
Op 7-8-1942 vertrokken 92 katholieke joden uit Westerbork naar Auschwitz. Onder hen bevond
zich Edith Stein. Ze was op 12-1-1891 in Breslau in Duitsland (nu Wroclaw in Polen) uit israëlietische ouders geboren, werd katholiek, leefde in het klooster van de karmelietessen te Echt in
Limburg als zuster Teresia, werd op 9-8-1942 in Auschwitz vergast, en Paus Johannes Paulus II
verklaarde haar in 1997 heilig. Fritz Rosenbaum vertrok ook met de trein van 7-8-1942. Op het
perron van Auschwitz ging hij naar het werkkamp. Men neemt aan dat Fritz Rosenbaum op 309-1942 werd vergast.
De fatale donderdag: 22 april 1943
Op 1-1-1943 waren 43 van de 44 joodse inwoners van Woerden in leven, 26 waren ondergedoken, 14 woonden op hun oude adres, drie waren verhuisd. De Duitsers voerden rond Kerst 1942
geen joden weg uit Nederland, de treinen brachten soldaten naar huis en terug naar de slagvelden. In 1942 moesten de opgeroepen joodse inwoners van Nederland naar doorgangskamp
Westerbork. Sinds begin 1943 is daar Vught, een werkkamp voor joden, gescheiden van het
strafkamp voor niet-joden. De kranten schreven op 30-3-1943 dat de voljoden van Groningen,
Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op 10-4-1943
niet meer in hun woonplaats mochten zijn. Ze moesten naar Vught en dienden zich te melden
bij de plaatselijke politie, die de huissleutel innam en een reisvergunning uitgaf. De straf op niet
gaan was ten hoogste zes maanden hechtenis en fl. 2.000 boete. In de kranten van 13-4-1943
werd zo'n oproep gedaan voor Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, met uitzondering van
Amsterdam. De dag van aankomst in Vught was dit maal 22-4-1943. De maatregelen golden
niet voor gemengd gehuwden. Mevrouw Frankenstein was 5-4-1943 overleden, in Woerden trof
de verordening het echtpaar Van Creveld, de dames Frank, het jonge gezin Izaks en het oude
echtpaar Izaks. Hoe verging het de opgeroepenen uit Woerden? Gingen ze naar Vught, zochten
ze een duikplek en doken ze onder toen ze die vonden, of kregen ze ongevraagd onderdak aangeboden? In kolom 7 van Tabel 5 staat wie naar kamp Vught gingen: zeven van de 13 nog in
Woerden levende voljoden.
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Hulp aangeboden
De kaarten voor Samuel van Creveld en Cecilia van Creveld-Frank vermelden '19-5-1943
CBR' (kolom 6 in Tabel 5), het Centraal Bevolkingsregister bij de Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters. Waarom er geen 'v.o.w.' staat, begrijp ik niet. Dacht iemand dat het echtpaar in Vught zat? Dat verhaal deed de ronde bij kapper Kemp op Kruisstraat 7. Gegevens vond
ik in een verhaal uit de mond van Marianne Van Creveld in een boek van Tjepkema & Walvis.
De dames A. Blok-Molmans en E. Van Creveld vertelden me ook veel.
De heer Van Creveld was gewoon 's morgens voor de zaak te staan en de voorbijgangers te
groeten. Daartoe behoorde in april 1943 de heer Molmans, die op Julianastraat 2 woonde. Frans
Molmans was katholiek en kwam als wachtmeester in 1939 uit Ede. Eerst huurde hij een kamer
bij de Juda's, maar al gauw kwamen zijn vrouw en twee kinderen naar Woerden. In de oorlog
werkte hij op het distributiekantoor te Oudewater, waar hij voor 150 onderduikers bonkaarten
verduisterde. Een paar dagen voor 22-4-1943 spreekt de heer Van Creveld de heer Molmans
aan. Hij wil afscheid nemen omdat zijn vrouw en hij naar Vught moeten. Mijnheer Molmans,
die de heer Van Creveld alleen van groeten kende, vraagt of het echtpaar niet bij bekenden kan
onderduiken. De heer Van Creveld schudt neen. Thuis vertelt de heer Molmans het voorval aan
zijn vrouw Henriette Hoven, die zegt dat het stel bij hen moet komen. De heer Molmans gaat
langs bij het echtpaar Van Creveld, en biedt onderduik aan. De heer Van Creveld zegt meteen
ja, volgens mevrouw E. van Creveld omdat hij zijn dochters terug wil zien en voor ze wil zorgen. Mevrouw Van Creveld-Frank stemt na aarzeling toe, ze wil de kinderen van het echtpaar
Molmans niet in gevaar brengen. De waardevolle spullen van het echtpaar Van Creveld-Frank
worden op een nacht verborgen in het kaaspakhuis van Ruijs aan het eind van de Havenstraat.
Adrie Hilgers, nu mevrouw Benschop-Hilgers, was een jaar oud toen haar moeder stierf, en
woonde sindsdien op de Willemshof bij haar grootmoeder. Ze kende de dames Frank door juffrouw De Wit, die met haar grootmoeder op het Centraal Kleding Magazijn werkte. Als ze
terugkwam van de lingerie van Münninghoff op de Oudelandseweg waar ze borduurster was.
stak ze altijd de hand naar de dames op. Begin 1943 viel de beslissing dat juffrouw Hilgers
mevrouw Benschop wordt, en juffrouw De Wit stelde voor de trouwjurk door de dames Frank
te laten maken. De aanstaande bruid vond dat een goede gedachte, ze voelde dat de dingen die
de Duitsers de joden aandeden, verkeerd waren. Desgevraagd wilden de dames Frank de jurk
naaien, en de langere van de twee zei: 'Dit is de laatste trouwjurk die ik maak, kind'. De stof
werd gekocht bij Dirk Engel in de Voorstraat. Haast was er niet, om aan meer serviesbonnen te
komen, duurde de ondertrouw drie maanden. Eens werd bij het passen gesproken over de
komende tijd. Hoe dat zo kwam, weet mevrouw Benschop-Hilgers niet meer. Het was geen
open gesprek, er hing bedruktheid. Iedereen dacht aan hetzelfde, niemand liet veel los. De langere juffrouw zei zich te verbergen in het katholieke ziekenhuis, schrok daarvan, en verschoof
het gesprek naar onderduiken in het algemeen. De andere juffrouw hield een slag om de arm.
Ze had geen bepaalde plannen. De trouwjurk was half april klaar, mevrouw Benschop-Hilgers
droeg haar op 6-5-1943. Mevrouw E. van Creveld bevestigt dat Tante Jet onderdook in de Sint
Franciscus Stichting. Mevrouw Ultee zegt dat de mensen haar wel eens naar buiten zagen kijken, door een raam waarvan de gordijnen wijd open waren geschoven. Mevrouw Buchheimer
zei na de oorlog dat Emma Frank in Utrecht onderdook.
Hulp afgeslagen
Het gezin Loenen ging naar de gereformeerde kerk in Woerden, zo kreeg Paul Loenen daar
vrienden, en door hen werden de jongens van Izaks zijn makkers. De Izaks gaven hem en andere bekenden in april 1943 een foto met daarop de zes gezinsleden en de hond. Mevrouw Ultee
zegt dat de jongens afscheid kwamen nemen in haar vaders slagerij op Kerkstraat 4. De heer L.
van Kesteren hoorde onlangs van zijn moeder dat Gerson of Albert niet naar Vught wilde en
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mocht blijven bij Loeks ouders. Eliazar Izaks wilde echter dat de hele familie vertrok. De heer
Pennewaard wees zijn vroegere werkgever er midden april 1943 op dat dokter Elzas was ondergedoken. Hij zei hem ook dat hij in Kamerik, waar hij toen werkte, een adres wist. Zijn ex-baas
antwoordde met vier kinderen niet te kunnen duiken. Paul Loenen was de avond van 21-4-1943
bij de Izaks. Het was zonnig en hij speelde tot 10 uur met de kinderen wegkruipertje op de achterplaats. De heer L. van Kesteren zegt dat zijn vader, toen die de heer E. Izaks op 22-4-1943
naar de trein bracht, nog trachtte hem op andere gedachten te brengen. De heer J. van Kesteren
begeleidde de heer E. Izaks tot Utrecht.
De heer D.L. Blok herinnert zich dat Jan van Kesteren het gezin Izaks uitgeleide deed. Om 7.30
liep Jan met koffers op de fiets mee naar het station. De Izaks waren gelaten en lieten de dingen over zich heen gaan. De mensen gaven blijk getuige te zijn en huilden toen de stoet voorbij trok. De heer Van Hoorn zegt dat het als een lopend vuurtje door Woerden ging dat de Izaks
weg moesten. Hij kreeg van zijn baas vrij om, tezamen met andere schoolgenoten, zijn oude
Mulo-makkers naar het station te brengen. Volgens Paul Loenen was daar geen politie. De Izaks
vertrokken met een gewone trein en Paul ging met de broers mee tot Utrecht. Toen de trein
Woerden uitreed, brulde de heer E. Izaks: 'Dag lief Woerden'. De Interne informatie van de
Joodse Raad zegt dat op 22-4-1943 uit de grote steden extra treinen naar Vught reden (NIOD
182-1 Ie). Volgens Van Dam vertrok toen van Utrecht CS een trein met 350 joden uit die stad.
De Gemeente Woerden stuurde de kaarten van alle acht in Woerden wonende Izaks naar Vught,
de burgemeester van Vught zond ze op 29-4-1943 terug. Op 19-5-1943 deed de Gemeente
Woerden de kaarten minus die van de oude Gerson op de post naar het CBR (SAR 003-2898).
In de kaartenbakken van kamp Vught vond ik zeven joodse inwoners van Woerden, allemaal
Izaks. Er was geen kaart voor de oude Gerson. Elk van deze zeven Izaks had een kaart, maar
op die van Eliazar Izaks stonden tevens de zes andere Izaks.
Ongevraagde hulp
Mevrouw M. Izaks-van Creveld ging naar Vught, haar echtgenoot niet. Hoe werd het echtpaar
gescheiden? Mijn antwoord heeft iets onbevredigends, maar in tegenstelling tot de bewering in
125 jaar Woerden dook het oude echtpaar Izaks niet onder in het katholieke ziekenhuis. Het
volgende heb ik van de heer Loek van Kesteren. De oude heer Gerson Izaks ging, voor zijn
echtgenote naar Vught vertrok, naar De Joodse Invalide te Amsterdam, een tehuis voor hulpbehoevende bejaarden. Ik weet niet wat de 75-jarige mankeerde. Niet lang daarna kwam het Loeks
vader ter ore dat De Joodse Invalide door de Duitsers zou worden leeggehaald. Op welke wijze
hij dat hoorde, weet ik evenmin. Ik acht het mogelijk dat mevrouw Reina van Creveld, die in
de Joodse Invalide werkte, over haar oom naar Woerden belde. Hoe dan ook, de heer J. van
Kesteren ging naar Amsterdam met zijn zwager de slager Herman Emaus en Bart Hoek van het
taxibedrijf tegenover het station. Dat deden ze verkleed als ziekenbroeders, rijdend in de ziekenauto van Hoek en voorzien van een verklaring van dokter Roodenburg, dokter Schrijvers
vervanger. Het tehuis was in rep en roer, de drie kwamen binnen en brachten de oude heer Izaks
buiten. Sindsdien verbleef deze in de Sint Franciscus Stichting in Woerden. Hoe hij er onderdak kreeg, is me ook niet bekend. De heer Van Kesteren had in de oorlog overigens onderduikers over de vloer, en hij metselde in zijn huis een loze muur waarachter zij zich konden verbergen.
In het Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de Joodse Invalide staat dat het tehuis vanaf
december 1942 geen zieken meer opnam. Dit betekent dat Gerson Izaks voor die tijd Woerden
verliet. Volgens deze bron werd het personeel van de Joodse Invalide op 27-2-1943 gewaarschuwd dat op 1-3 het tehuis zou worden ontruimd. Op die dag ruim voor 22-4-1943 reden de
heren Emaus, Hoek en Van Kesteren heen en weer tussen Woerden en Amsterdam. Mr. A.F. van
den Bosch, al voor oorlog secretaris-penningmeester van de Sint Franciscus Stichting, schreef
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bij haar gouden jubileum dat de familie van Gerson Izaks werd weggevoerd toen Gerson Izaks
in het katholieke ziekenhuis werd verpleegd, en Gerson Izaks na zijn herstel in het bejaardentehuis bij het ziekenhuis onderdook. Gerson Izaks was op 22-4-1943 niet bij zijn vrouw omdat
hij ziek was.
Wat klopt er gezien bovenstaande verhalen met persoonlijke lotgevallen van de gissing dat in
de eerste fase van de wegvoering van joden mensen veelal naar een onderduikplek speurden en
in de tweede soms zomaar aangeboden kregen? De gegevens wijzen inderdaad uit dat de joodse inwoners van Woerden aanvankelijk geen schuiladres vonden. Mevrouw Buchheimer kwam
volgens de heer O. Juda ten einde raad bij hem om hulp, bij iemand die zelf zocht en dokter
Mayer was zo wanhopig dat de Freitod nabij was. Pas het derde adres van Alice en Otto Juda
vormde een goede duikplek. Ook bleek dat joodse inwoners van Woerden later ongevraagd
onderduik aangeboden kregen (Van Creveld). Soms werd een aanbod afgewezen (E. Izaks). De
heer G. Izaks werd, mogelijk zonder dat hij daarom vroeg, uit Duitse handen geritst.
In Vught
De Joodse Raad was blij dat Vught een werkkamp was: de mensen in Westerbork gingen naar
Polen, die in Vught zouden in Nederland blijven. Westerbork viel onder de Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD in Nederland, Vught stond onder het SS-Wirtschafts- und
Verwaltungshauptamt in Berlijn. De ontwikkeling in het aantal joden in kamp Vught geef ik
weer in kolom 1 van Tabel 6. De stijging is het grootst in de week dat de joden hun huizen in
alle Nederlandse provincies behalve Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland moesten ontruimen, en in de week dat dit in overig Nederland buiten Amsterdam diende te gebeuren. Tussen
9-4 en 16-4-1943 steeg het aantal joodse kampbewoners met 1858 personen en tussen 23-4 en
30-4-1943 met 1271 (klaarblijkelijk waren de personen die op 22-4 kamp Vught binnenkwam,
op 23-4 nog niet geteld). In die tijd vertrokken twee transporten uit Vught. Op 14-4-1943 ging
een trein met 27 personen naar Westerbork, en op 22-4-1943 werden waarschijnlijk 35 personen naar dat kamp werden gebracht. Volgens De Jong zaten in de loop van de tijd bij elkaar
genomen 12.000 joden in Vught vast.
Volgens kolom 1 van Tabel 6 daalde in drie bepaalde weken het aantal joodse bewoners van
Vught sterk. Tussen 7-5 en 14-5-1943 daalde het met 810, tussen 4-6 en 11-6 met 2930, en tussen 2-7 en 9-7 met 1498. Het aantal kwam op 24-9 onder de 2000 en op 19-11-1943 onder de
1000. Op 8-5 en 9-5 gingen er twee treinen naar Westerbork, bij elkaar met 1280 personen. Op
6-6 en 7-6 gingen er weer twee treinen naar dat kamp. De eerste vervoerde waarschijnlijk 1593
personen, de tweede waarschijnlijk 1356. Op 2-7-1943 reed een trein met waarschijnlijk 1370
personen van Vught naar Westerbork. Wanneer verlieten de zeven leden van de familie Izaks
kamp Vught?
Of kwam een lid van de familie Izaks uit Woerden in Vught om? De omstandigheden in Vught
waren bepaald slecht. Door de vele mensen werden barakken vuil, wegens de weinige wastafels kwamen er meer zieken, omdat er nauwelijks artsen waren, verspreidden zich ziekteverwekkers. De toestand verergerde omdat mannen, vrouwen en kinderen in afzonderlijke barakken verbleven, waardoor kinderziektes zich snel uitbreidden. In april 1943 hoorde een kinderarts bij de Joodse Raad, de in 1940 ontslagen prof. dr. S. van Creveld (1894-1971), dat veel
joodse kinderen in Vught stierven. In mei bezocht hij het kamp tien keer. Volgens Presser bracht
zijn kordate optreden verbetering in de onbeschrijfelijke toestanden, volgens De Jong werd de
toestand iets beter. Hoe ontwikkelde zich de kindersterfte, en als de omstandigheden zo slecht
waren, hoeveel ouderen stierven dan?
De omvang van de kindersterfte te Vught kan worden bepaald aan de hand van de dodenlijst
voor dit kamp. Deze staat op de namenwand bij het crematorium. Of een omgekomen iemand
joods is, blijkt uit In memoriam. Ik herhaal dat op 9-4 en 22-4 veel joden naar Vught kwamen.
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De Sint Franciscus Stichting te Woerden voor de Tweede Wereldoorlog.
Hier woonde van 20-2-1939 tot haar overlijden op 5-4-1943 mevrouw
B. Heinemann-Frankenstein; rond die tijd doken Henriette Frank
(1883-1967) en Gerson Izaks (1867-1946) eronder.

Het gezin E. Izaks kort voor het vertrek naar kamp Vught.
Foto ter beschikking gesteld door de heer P. Loenen.
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De weekcijfers voor de joodse kindersterfte staan in kolom 2 van Tabel 6. In de week van 163 op 22-3-1943 stierf niemand die na 1939 was geboren, inde week van 13-4 op 19-4 is dit aantal zeven, en in de week van 27-4 op 3-5 vier. Een week later sterven twee kleine kinderen. Van
Creveld lijkt greep op de toestand te krijgen. De weken daarop is het aantal jeugdige overledenen echter weer hoog: vier in de week van 11-5 op 17-5, vijf in de week daarop, en hetzelfde
aantal in de week van 1-6 op 7-6. In de week van 8-6 op 14-6-1943 sterft geen enkel jong kind
en in de weer daarop ook. Maar toen waren er, zoals zo blijkt, bijna geen kleine kinderen meer
in Vught.
In drie maanden dat er aanzienlijke aantallen kinderen in kamp Vught waren, stierven er 37 na
1939 geboren joden. Ervan uitgaand dat toen 12.000 mensen doorlopend in Vught verbleven
(wat een erg ruime schatting is) en de sterfte in het vooroorlogse Nederland per jaar 1% bedroeg
(een iets te hoge schatting), waren 36 doden van alle leeftijden te verwachten. Kolom 3 in
Tabel 6 geeft de sterfte per week in Vught onder de joden die voor 1883 zijn geboren. Het hoogste aantal doden bedraagt 13, voorde week van 20-4 op 26-4-1943. In de week van 11-5 op 175-1943 daalt het aantal overleden bejaarden sterk. Maar toen waren er, zoals zo blijkt, bijna
geen bejaarden meer in Vught. Bij elkaar overleden in twee maanden dat er in Vught oudere
mensen waren, 36 voor 1883 geboren joden. De namenwand van kamp Vught leert dat niemand
van de Woerdense Izaks in dit kamp stierf.
Omdat Vught een werkkamp was, bevonden zich volgens Presser veel bejaarden in de treinen
van Vught naar Westerbork op 8-5 en 9-5-1943. Om deze mate van oververtegenwoordiging te
bepalen, turfde ik de lijst voor het ouderentransport uit Westerbork op 18-5-1943. Daarbij liet
ik de inwoners van Amsterdam en Westerbork buiten beschouwing, me zo beperkend tot personen die tot voor kort woonden in de plaatsen waar sinds 10-4 en 23-4-1943 geen joden mochten verblijven. Het bleek dat 31% van de op 18-5-1943 weggevoerde joodse inwoners van die
gemeenten voor 1883 was geboren. Van alle joden in 1941 in Nederland kwam 17% voor 1881
ter wereld.
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De kaart van de heer E. Izaks (1897-1943) in de persoonsadministratie van kamp Vught.
Ze vermeldt de andere zes in Vught verblijvende Izaks uit Woerden. Bron: NIOD, kaartenbakken persoonsadministratie kamp Vught.
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Op 5-6-1943 werd bevolen dat kinderen onder de 16 jaar onmiddellijk naar kinderkampen in
Nederland moesten. Als ze onder de vier waren, ging de moeder mee, de begeleider van oudere kinderen was of de moeder of de vader. Het gehuil, geschreeuw en gekrijs om als gezin op
transport te mogen, baatte niet. Aldus David Kokers Dagboek. Omdat een groot aantal mannen
buiten kamp Vught werkte, bemerkte een deel van hen een paar dagen later bij terugkomst in
het kamp dat hun vrouw en hun kinderen vertrokken waren. De moeders en kinderen gingen
naar Westerbork en vandaar op 8-6-1943 naar Sobibor. Schelvis rekende uit dat 37% van de personen op de transportlijst van die dag jonger dan 18 was. De aanmeldingen van 1941 betroffen
voor 18% personen die na 1924 ter wereld kwamen.
De gevolgen van de regels volgens welke de Duitse gezagsdragers de joodse inwoners van
Nederland uit Vught wegvoerden, vond ik terug in de levensloop van de leden van de
Woerdense familie Izaks. Het oudste lid verliet als eerste Nederland, dan vertrokken de twee
jongste kinderen tezamen met hun moeder, en tenslotte de vader met zijn twee oudere zonen.
Mevrouw Izaks-van Creveld verliet Vught op 8-5-1943, en behoorde tot het transport uit
Westerbork op 18-5-1943. Ze had in de zomer van 1942 de leeftijd van 75 jaar bereikt. Hetty
en David Izaks, 13 en 10 jaar, vertrokken op 7-6-1943 met hun moeder mevrouw Izaks-Glaser
naar Westerbork. Op 8-6-1943 gingen de drie door. De heer E. Izaks en zijn zonen Gerson en
Albert reisden op 2-7-1943 naar Westerbork en verlieten dat kamp op 6-7-1943. De jongens
waren toen 18 en 17 jaar.
Paul Loenen kreeg een briefkaart van Gerson en Albert Izaks, geschreven in de trein uit Vught
naar Westerbork. Hoewel de kaart met de post kwam, gelooft Paul dat ze uit de trein was
gegooid. Ze schreven nog geen pakje van hem te hebben ontvangen. In kamp Westerbork hebben de broers hun neef Harry David van Geuns ontmoet, die op 5-9-1924 in Nijmegen werd
geboren en op 18-11-1942 met zijn ouders naar Westerbork ging. Harry was kind van Léon van
Geuns (10-3-1881 Sappemeer, 27-11-1942 Auschwitz) en Vrouke van Geuns-Glaser (11-9-1 890
Nijmegen, 27-11-1942 Auschwitz), een zuster van de moeder van Gerson en Albert. De jongens
Izaks stelden Harry voor aan een 'aardig meisje' waarmee ze van Vught naar Westerbork waren
gereisd. De heer Van Geuns, die Laurahütte, Auschwitz en Mauthausen overleefde en begin
jaren '50 voor de heer Rijnderman in Rotterdam werkte, vertelt dat hij na de oorlog met deze
vrouw trouwde.
Ondergedoken
Op 23-4-1943 verbleven er 'wettig' in woonhuizen buiten Amsterdam geen voljoden meer. In
die maand deelden de Duitsers de Nederlandse politie mee dat een agent voor het binnenbrengen van een ondergedoken jood een premie kreeg. Die bedroeg eerst fl. 5, later fl. 7,50, en steeg
tot fl. 40. Zo'n premie werd ook wel betaald aan burgers die joden aangaven. Door dit stelsel
steeg het aantal opgepakte joden. Van alle ondergedoken joden is tussen 33 en 50% opgebracht.
De Jong schat dat 9.000 van de 27.000 onderduikers in Duitse handen viel, Presser 10.000 van
de 25.000, en Wielek 10.000 van de 20.000.
In totaal doken 31 van de 44 joodse inwoners van Woerden onder. De heer E. Salomon stierf op
16-1-1945, 21 personen kwamen te voorschijn bij de bevrijding. Acht joodse inwoners van
Woerden werden opgepakt en gingen naar kamp Westerbork: Paulina Bolle, Erich Elkan, Dina
en Julius Elzas, Emma Frank, Frits en Käthe Löwenstein en Herta Oppenheimer. De negende
persoon die werd opgepakt, was de heer Rijnderman, die vastzat in doorgangskamp Mechelen,
het Belgische Westerbork. Daarmee is het percentage opgepakte onderduikers, 29%, voor
Woerden lager dan voor Nederland. Kolom 8 van Tabel 5 bevat de data waarop drie van de
negen opgepakte personen in Westerbork aankwamen. Ik vond die dagen op de vertreklijsten
voor de afzonderlijke treinen. Deze bleven niet allemaal bewaard. Als ik niet weet wanneer
mensen kamp Westerbork binnen werden gevoerd, neem ik aan dat hun datum van aankomst
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weinig verschilt van hun dag van vertrek. De laatste data haalde ik van de lange Westerborklijst
en zet ik in kolom 9 van Tabel 5. De ondergedoken inwoners van Woerden die toch werden
gepakt, overkwam dit in april, mei of juni van 1943, toen de jacht op onderduikers in Nederland
heviger werd. Wat doorstonden de mensen die levend opdoken? En hoe vielen de opgepakte
personen in Duitse handen?
Ik vond niets over mevrouw Bolle en de heer Elkan. Omdat Erich Elkan. Emma Polak-Elkan
en Simon Polak op 6-7-1943 Westerbork verlieten, heb ik nog gedacht dat de drie samen onderdoken. Het echtpaar kwam echter op 21-6-1943 in Westerbork aan, en de heer Elkan op 3-71943.
De geslaagde onderduik
De heer O. Juda kenschetste de 2!^jaar in de derde duikwoning met de woorden 'Als je geen
complexen had, kon je ze zo krijgen' en mevrouw A. Press-Juda met de zinsnede 'Je hebt het
gedaan, maar wist niet waaraan je begon'. Al snel groef Otto een gat onder de vloer van een
kamer in het onderduikhuis. Daarin werden matrassen gelegd, zodat de vier Juda's zich konden
verbergen. Eens lagen ze er een dag, bij een huiszoeking in de morgen én de avond. Mevrouw
Press-Juda: 'we waren levend begraven'. De man die de Juda's onderduik bood, kreeg later in
de oorlog een nierziekte. Op zijn sterfbed biechtte hij dat hij joden in huis had. De pastoor bood
kort daarna hulp aan, en zijn woorden boden de Juda's steun. Alice handwerkte, met Otto leerde ze talen, en broer en zus lazen met hun ouders de boeken die werden gebracht door een
vriend van hun onderduikouders. In de hongerwinter maakten Alice en haar moeder wanten van
konijnenbont. Otto had de vellen langs omwegen op de kop getikt, de wanten werden verkocht
om aan eten te komen. In januari 1945 kwam de onderduikgever van de heer Salomon zeggen
dat oom aan een hartaanval was overleden. Het lichaam werd eerst begraven in een stuk zeil in
de schuur bij de onderduikwoning van de heer Salomon, en na de bevrijding op de joodse
begraafplaats te Apeldoorn.
Het bezoek van de hervormde dominee Kalmijn in september 1941 aan het echtpaar
Buchheimer had als gevolg dat hij de betaling voor de onderduik in Apeldoorn regelde. Soms
kwam de fl. 100 per week echter laat aan, en een keer dreigde de onderduikgever het paar aan
te geven. De heer Van Donkelaar zorgde toen voor een onderkomen in een hut van hooi bij de
heer J.W. Colenbrander in Heurne bij Aalten. Het echtpaar werd ernaar toe gebracht door de
heer Postma, een ander lid van de Oranje Vrijbuiters. In Aalten verlieten de twee een keer hun
schuilplek. Een politieman had een vuurgevecht geleverd met de Duitse politie en alle onderduikers moesten tijdelijk weg. Dat zegt de heer Safran. De agent was de sinds 12-7-1943 met
zijn pistool verdwenen Cornelis Ruizendaal uit Aalten. die op 20-4-1944 vroeg in de morgen te
Doesburg werd neergeschoten. In de middag van die dag reden enige overvalwagens Aalten
binnen. Dit schrijft Het grote gebod. De heer Van Donkelaar zegt in het Wiedergutmachungdossier dat het echtpaar Buchheimer na deze gebeurtenis enige dagen in de bossen bij Aalten
verbleef. Volgens hem was de verblijfplaats van het echtpaar in Aalten koud, tochtig en vochtig. In het najaar van 1944 kreeg de heer Buchheimer een hartaanval, en bij de bevrijding bleek
hij te lijden aan een gewrichtsontsteking en een maagzweer. Stadtdirektor Heinrich Naber van
Burgsteinfurt schreef op 8-12-1952 dat de heer Buchheimer een gebroken man was.
Het echtpaar Mayer en weduwe Fischel doken onder in Utrecht, van voedselbonnen voorzien
door studenten. In 1950 noemde Ernst Mayer hun helpster in het voorwoord van zijn boek
Dialektik des Nichtwissens: 'Dit boek was nooit geschreven, als het noodlottige gebeuren van
een algemene jodenvervolging mij niet uit beroep en geboorteland had verdreven. De onvrijwillige afzondering gedurende de onderduiktijd, deed het ontstaan. In de beschermende toevlucht die mevrouw Maria van Boven mijn familie en mij bood, ontstond een stemming van
innerlijke rust en bezonnenheid van waaruit filosoferen mogelijk bleef. Aan de edele persoon,
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die in deze drie jaren alle ontsteltenissen met ons droeg, spreek ik hier mijn dank uit.'
Mevrouw van Boven was een gescheiden dame van eenjaar of 45 en voedde de drie kinderen
van haar gestorven zuster op. Ze woonde in een twee verdiepingen tellend rijtjeshuis op
Aurorastraat 14. De drie oudere onderduikers kregen twee kamers op de eerste verdieping. De
ramen van de woon- en studeerkamer aan de voorkant waren door vitrage ondoorzichtbaar
gemaakt. Albrecht kreeg een stuk van de zolder en kon bij een huiszoeking wegkruipen achter
de gasmeter in de kelder. Voor het echtpaar Mayer was verstoppen mogelijk in de achterhelft
van een muurkast. De oude mevrouw zou bij een huiszoeking een zieke pensiongast zijn. Tot
een bezoek van Duitse politie kwam het niet. De Mayers waren geen gemakkelijke onderduikers. De onderduikgeefster verdroeg naar verluidt goedgemutst de eigenzinnige wensen, die tot
starre eisen konden worden. Tot ver in de oorlog kreeg dokter Mayer uit Zwitserland chocolade en koffie, die in Nederland niet verkrijgbaar waren. Zonder koffie kon hij niet filosoferen.
De spoorwegstaking sinds september 1944 had als gevolg dat er geen pakjes meer kwamen.
'Omdat het te gevaarlijk werd' moest Arjeh Elzas het adres van een vriend van zijn vader verlaten, en verbleef hij daarna op meerdere adressen. Channa hoefde niet te verhuizen. Op Dolle
dinsdag, 5-9-1944 toen de mensen in het Westen van Nederland dachten dat in hun gemeente
op elk ogenblik de legers van Engeland en zijn bondgenoten Canada en de Verenigde Staten
binnen zouden rijden, kwamen Arjeh en Channa naar de heer J. Burggraaf in Kamerik. Toen de
bevrijding uitbleef, konden ze daar niet blijven en gingen ze naar Utrecht, waar Channa bij een
gereformeerd vriendinnenpaar in Jezus Christus ging geloven en Arjeh niet verder kwam dan
'negen, zeven, vijf, amen' (in plaats van 'Heere zegen deze spijs, amen'). Volgens het boek van
Citroen zorgden de mensen uit Kamerik in de hongerwinter voor zoveel voedsel voor Arjeh en
Channa. dat andere kinderen mee aten.
Het echtpaar Van Creveld huisde twee jaar op een zolderkamertje bij de Molmans. Om de tijd
door te komen, ging de heer van Creveld schilderen. Eens kwam er een Duitser aan de deur met
de vraag of de vriendin van een Duitse soldaat kon worden ingekwartierd. Hij vertrok na de
vaststelling dat de dame moest slapen in de kamer langs de straat omdat moeder Molmans in
verwachting was. Haar dochter Ans, geboren in 1932 en nu mevrouw Blok-Molmans, wist van
de aanwezigheid van het echtpaar Van Creveld. Het kamertje van het paar was aanvankelijk
voor haar getimmerd en Ans' ouders vertelden haar waarom ze het niet kreeg. Mevrouw BlokMolmans zegt nu dat ze zweeg uit vrees dat anders haar ouders zouden worden doodgeschoten.
Volgens Hesse deed ergens in 1944 de Gestapo huiszoeking in de Sint Franciscus Stichting te
Woerden. 'Nederlandse beambten waren echter in staat geweest bijtijds te waarschuwen'.
Behalve een kindje dat Rietje heette, bevonden zich die dag geen joden in het ziekenhuis. 'Korte
tijd later keerden de meeste vluchtelingen weer terug', naar ik aanneem ook mevrouw Frank en
de heer Izaks. Volgens Hesse had moederoverste Fructuosa een zware dag. In Beatrijs van 2612-1964 staat dat zuster Fructuosa aanwezig was bij het huwelijk tussen Joan de Leeuw en
Bram Pagrach. Joan was op 26-9-1943 in het katholieke ziekenhuis te Woerden geboren uit een
joods onderduikster, werd Rietje genoemd, en verbleef op de kinderzaal. Zuster Fructuosa was
tijdens de bruiloft 56 jaar en woonde in Zeist. Ik heb haar gezocht, maar ben niet te weten gekomen of ze nog leeft.
Van Nieuwkoop via Scheveningen naar Westerbork
Het echtpaar Elzas werd in het hutje in het riet van voedsel voorzien door burgemeester Reijers
en diens vader, maar de plek bleek gevaarlijk te zijn. Rietlanden worden bezocht door mannen
die de grondstof kappen voor dakbedekking, en het stel maakte dit mee. Hoewel de snijders zeiden niets te hebben gezien en ze het riet lieten staan, ging het echtpaar weg. Het verbleef even
bij de garage van Van Vliet op het Plantsoen te Woerden, en daarna door toedoen van een man
van het Edese verzet voor zes weken in Ede bij de heer Gerrit Pieter Bos, boekhouder bij het
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waterleidingbedrijf. Voor de veiligheid gingen de twee door naar een adres in Arnhem, en toen
de mensen daar het echtpaar kwijt wilden, vond de heer Bos een nieuw adres bij een kapper in
dezelfde stad. Op die plek werden het echtpaar laat op een avond opgepakt door de Gestapo uit
Den Haag, die zei op zoek te zijn naar joden uit Rotterdam. De twee toonden papieren met een
adres in deze plaats, de Gestapo bemerkte dat die vals waren, het paar werd gescheiden, en dokter Elzas werd naar Ede gebracht. Daar vroeg hij aan een goede agent of deze de heer Bos wilde
waarschuwen, en de dag daarop werd dokter Elzas naar de Scheveningse gevangenis gebracht.
Mevrouw Elzas ging daar ook heen, maar de twee wisten dit niet van elkaar. Dokter Elzas werd
verhoord, en vertrok na enige weken met zijn vrouw naar Westerbork.

Dokter J. Elzas (19071996) kort voor zijn dood.
Bron: Püttman e.a.,
blz. 118.
Dokter Elzas zegt in '1943' te zijn ondergedoken en op '10 mei' (geen jaartal) te zijn opgepakt.
Het eerste jaartal is onjuist. Het stadhuis te Woerden boekte het gezin Elzas op 9-12-1942 uit
als vertrokken naar een onbekende gemeente, en de onderduik begon dus voor die dag. In Ede
1940-1945 staat dat de Sicherheitspolizei op 17-4-1943 uit Den Haag naar Ede kwam, een spoor
uit Rotterdam volgend. Ze rekende zes joden uit Rotterdam en twee uit Arnhem in. Ook werden vier niet-joodse Edenaren meegenomen, waaronder de heer Bos van de dienst gemeentewerken. De vier hadden gezorgd voor onderdak en bonkaarten voor de acht joden. Bos kwam
op 20-11-9143 vrij. Het dagrapport voor 10-5-1943 van de Edese politie zegt: '1.00 uur [11-51943] werden alhier binnengebracht door de S.D. uit Den Haag de navolgende joden Ie Bernard
Pinto, geboren te Groningen 15-3-1886, wonende te Arnhem, Utrechtseweg 60, 2e Julius Elzas,
geboren te Winterswijk 8-2-1907, wonende te Woerden, Prins Hendrikkade 18, van beroep arts.
Deze twee joden moeten door de morgendienst met de trein van 7.15 uit Ede naar Den Haag
gebracht worden, Nieuwe Parklaan 76, kamer 12.' Het rapport van 11-5 zegt: '15.10 uur, De
joden Pinto en Elzas overgegeven aan de S.D. te Den Haag. Geen bijzonderheden' (GAE APE-
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18). De acht op 17-4 opgepakte joodse personen werden op 30-4-1943 en de heer Pinto op 215-1943 te Sobibor vergast.
Wat gebeurde in Utrecht?
Na de oorlog hoorde mevrouw Koetsier-de Pater dat de Löwensteins waren gepakt. 'Mijn zuster kon niet binnen blijven', zei mevrouw Buchheimer tegen mevrouw Koetsier, die aan het
begin van de oorlog ook voor mevrouw Buchheimer naaide. Maar dat is niet het hele verhaal.
In 1948 diende de zaak tegen J.S., die als lid van de Centrale Controle van de Utrechtse politie
op joden jaagde. Mevrouw Buchheimer getuigde op 27-7-1948. Na te hebben gezegd dat zij en
haar man onderdoken, zegt ze dat de heer Löwenstein en zijn vrouw dat ook deden: 'Mijn zuster en mijn zwager zijn, na eerst in Apeldoorn en Loosdrecht te zijn geweest, op een ons onbekend adres te Utrecht ondergedoken. Op dit adres te Utrecht zijn zij op 3-6-1943, door mij onbekende politiemannen uit Utrecht gearresteerd.' Mevrouw Buchheimer weet dit door een brief
die haar zuster in Westerbork schreef en zij na de oorlog in handen kreeg. Van Sintmaartensdijk
getuigde ook. Hij had in de oorlog gehoord dat het echtpaar Löwenstein overdag in Utrecht met
koffers naar een nieuwe duikplek liep. Net voor aankomst zonk mevrouw in een kozijn neer,
luid en met Duitse tongval roepend dat ze zo moe was. Er kwamen mensen bij, en kort nadat
het echtpaar de nieuwe schuilplaats betrad, werd het gepakt. Vermoedelijk had een NSB'er wat
gemerkt en de politie op de hoogte gesteld. Volgens de heer Safran had mevrouw Löwenstein
het in de onderduik erg moeilijk. De heer Postma van de Oranje Vrijbuiters zei eens dat hij haar
desnoods tot zwijgen zou brengen.
De Löwensteins gingen op het Hoofdbureau van Politie naar kamer 14, de zetel van de Centrale
Controle, en daarna naar de school in de Waterstraat. Die werd bewaakt door agenten van de
gemeentepolitie, waaronder de heren Piet Arts en Leo Bladel. Agent Arts werd ook in de zaak
J.S. gehoord. Hij zei dat zodra de Löwensteins bemerkten dat ze met 'goede' bewakers te doen
hadden, ze Leo en hem vroegen een briefte bezorgen bij Van Sintmaartensdijk in Woerden. Het
bevatte de vraag of Van Sintmaartensdijk voor Inge wilde zorgen, die elders verbleef. De agenten waren kort daarna weer bij Van Sintmaartensdijk, volgens de laatste om wat lijfgoederen te
halen die de Löwensteins bij buren in Woerden in bewaring gaven. Deze heer Beugelink werd
ontboden, de in burger geklede agenten gingen mee naar zijn huis, het pakje werd gemaakt, en
de heren Arts en Bladel bezorgden het (MvJ, CABR, dossier JS). De Löwensteins woonden op
Julianastraat 9. Volgens Woerdens adresboek was Julianastraat 11 het huis van Joh. Beugelink.
Diens broer Ton zegt dat Jan Beugelink 15 jaar geleden overleed en dat hij zich alleen herinnert
dat zijn broer kristal van de Löwensteins in bewaring had. Het echtpaar Löwenstein kwam op
12-6-1943 Westerbork binnen.
Herta Oppenheimer ging van Woerden naar Utrecht. Mevrouw Van Mazijk vertelde in 1991 dat
Herta daar evenmin binnen bleef. Toen ze een keer op stap was, werd ze gepakt. Herta verliet
Westerbork op 29-6-1943. Waar dook mevrouw E. Frank onder? Mevrouw Buchheimer vervolgde op 27-7-1948 haar verklaring: 'Op dit adres te Utrecht zijn zij (Frits en Käthe
Löwenstein) op 3-6-1943, door mij onbekende politiemannen uit Utrecht gearresteerd. Op het
zelfde adres moeten ook de jodinnen Herta Oppenheimer en Emma Frank zijn aangehouden.'
Ik heb één aanwijzing dat de dames op eenzelfde adres onderdoken: ze gingen alle twee op 296-1943 van Westerbork naar Sobibor. Ik vond geen ander materiaal dat erop wijst dat de twee
vrouwen op het nieuwe adres van de Löwensteins verbleven, en evenmin meer dat erop duidt
dat mevrouw E. Frank in Utrecht onderdook. Mevrouw E. van Creveld weet niets over de
onderduik van haar tante. Op 21-1-1943 werd het Apeldoornsche Bosch ontruimd, en Elly en
Marianne gingen mee naar Westerbork. Daar bleef Elly, werkend in het ziekenhuis tot de
Canadezen op 12-4-1945 kwamen. Marianne ging op 25-2-1944 naar Theresienstadt en werd
op 5-5-1945 in Mauthausen bevrijd.
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Brussel-Mechelen
De heer Rijnderman verliet Nederland kort nadat de joden er op 2-5-1942 een ster moesten dragen, in België kwam de ster op 7-6-1942. Westerbork kwam op 1-7-1942 onder de SP und SD,
op 27-7-1942 werd de Dossin-Kazerne te Mechelen doorgangskamp. De eerste trein uit
Westerbork naar Auschwitz reed op 15-7-1942, de eerste uit Mechelen op 4-8-1942. Dat beide
landen in deze zaken bijna gelijk opliepen, komt omdat Berlijn bevel gaf tot wegvoeringen uit
België én Nederland. In Amsterdam werden mensen 's avonds op naam van huis gehaald, in
België werden 's nachts straten afgezet waarvan bekend was dat er veel joden woonden, waarna aangebeld werd en mensen gezien hun papieren mee moesten. De Duitsers begonnen zo in
augustus 1942, in de herfst van 1943 stopten ze er mee. Uit Mechelen reden de treinen naar
Auschwitz, er voerden geen konvooien naar Sobibor. Het laatste grote transport was op 22-91943. Het laatste kwartaal van 1943 werden gemiddeld 6 mensen per dag naar kamp Mechelen
gebracht die van straat waren geplukt door 'jodenjagers'. Steinberg wijst in zijn standaardwerk
over de jodenvervolging in België op de beruchte verrader 'Jacques', die in werkelijkheid leek
Glogowski heette en joods was. Uit België werden 25.000 joden weggevoerd. Daarvan waren
er op de dag van hun bevrijding 1.300 in leven. Het aantal joden in België voor de wegvoeringen schat Steinberg op 56.000. Het percentage omgebrachte joodse inwoners bedraagt voor
België 42, veel lager dan de 73% voor Nederland.
In de tijd dat de heer Rijnderman in Brussel woonde, overleed zijn zwager Moritz Rosenfeld op
de operatietafel en begroef hij hem, kaddiesj zeggend, in Oudergem. De heer Rijnderman zegt
dat hij erg bang was bij deze gelegenheid te worden opgepakt. Hij maakte in Brussel verder mee
dat zijn schoonzuster Esther Rosenfeld-Kornfeld op een vrijdag werd weggehaald. Toen hij het
huis uitruimde, vond hij de in moten gesneden karper voor sabbat. De heer Moritz Kornfeld,
een broer van mevrouw Rijnderman die in oktober 1938 uit Chemnitz naar Brussel ging, werd
toen ook meegenomen. De twee stierven in Auschwitz. De heer Rijnderman heeft trouwens nog
met zijn gezin naar Zwitserland willen vluchten. Hij zag er van af nadat hij hoorde dat zijn
schoonzuster Marthel Kornfeld en haar man de confectiehandelaar Ab van der Stam, uit
Rotterdam komend, op het station te Brussel werden ingerekend. Het paar werd vastgezet in de
Dossin-Kazerne. In memoriam geeft Abraham van der Stam, 1-3-1911 Rotterdam, 24-9-1942
Auschwitz. Marthel, geboren op 14-10-1913 te Warschau, wordt niet vermeld, maar kwam om.
Szlama Rijnderman zegt dat hij de sjadjen van het paar was.
Het gezin Rijnderman draagt in Brussel geen ster. Als het in pension woont, is de toestand moeilijk: de kinderen gaan niet gewoon naar school, er zijn Duitsers ingekwartierd en als een keer
's nachts de bel gaat, brengt de heer des huizes Hudesa bij de mensen aan de overkant van de
gang. Kort voor Loofhuttenfeest in oktober 1943 vraagt de leraar die Morthai buiten schooluren
les geeft, of de heer Rijnderman langs komt. Vlak bij zijn bestemming, loopt de vader langs de
winkel waar zijn echtgenote gewoonlijk kruidenierswaren koopt. Plots wordt hij in een auto
getrokken. De onderwijzer heeft hem aan Jacques verraden. Na enige dagen kelder bij de
Gestapo op 510 Avenue Louise, wordt de heer Rijnderman naar kamp Mechelen gebracht, waar
hij zich verveelt. Nadat hij een zakenvriend ontmoet die Stubenälteste is, krijgt hij dezelfde
taak op een nieuwe zaal. Hierdoor heeft hij voorrechten: een warme douche, elke vier weken
bezoek, onderkleding laten wassen buiten het kamp. Iedereen heeft recht op post, de
Jodenvereeniging in België verzorgt het verkeer. De nieuwe zaalopzichter krijgt via het adres
van een niet-joodse vriend zoveel eten van zijn vrouw dat hij zijn dagelijks rantsoen van een
kom koolsoep en een kwart zwartbrood afstaat aan mensen zonder pakje. Hij verdeelt de pakjes van de 100 mensen die hij onder zich heeft, en vraagt degenen met een pakje hun rantsoen
af te staan aan personen die niets ontvangen. Iedereen doet dat behalve een grote Rotterdamse
stoffengrossier en zijn vrouw en twee dochters.
Op de dag dat de heer Rijnderman werd opgepakt, hoorde zijn vrouw bij de kruidenier dat haar

101

man in een wagen was weggevoerd, en enkele dagen later dat hij in Mechelen zat. Mevrouw
Rijnderman-Kornfeld schreef toen naar familie in Zwitserland, die moest schrijven naar de
ouders van haar man in het onder Brits bewind staande Palestina, en zij moesten zorgen voor
een visum waarop hun zoon naar Palestina kon. Uiteindelijk kreeg de heer Rijnderman na tussenkomst van het Rode Kruis een Palestina-certificaat. Het Duitse gezag hoopte mensen met
dit papier te ruilen tegen Duitsers in Britse gevangenschap. De heer Rijnderman werd in kamp
Mechelen van transport 'teruggesteld', maar 'de uitwisseling met mij kwam nooit tot stand'.
Een andere Nederlandse vluchteling in België was de heer Lajzer Flinker, een grossier in tricotage uit Den Haag en een klant van de heer Rijnderman. Hij kwam in juli 1942 met vrouw en
zeven kinderen naar Schaarbeek. Zijn zoon Moshe hield er een dagboek bij dat in 1973 in het
Nederlands verscheen. Op 7-4-1944 werd het gezin opgepakt. In Mechelen kwam de heer
Flinker de heer Rijnderman tegen. Toen Lajzer Flinker door moest, gaf hij Szlama Rijnderman
$ 500. Deze smokkelde de biljetten het kamp uit door ze te rollen om het elastiek van een te
wassen pyjamabroek. De post die de heer Rijnderman toen schreef, handelde meer dan anders
over dit kledingstuk. Na de oorlog gaf hij het geld terug aan een dochter van de heer Flinker.
Moshe en zijn ouders stierven in Auschwitz, de andere kinderen overleefden. Mevrouw
Rijnderman begreep de brieven over nachtgoed. Het geld kon ze gebruiken. Ze had pas de gouden sigarettenkoker willen verkopen. De koper trof ze in een café, waar de man naar het raam
liep om het stempel te bekijken. Toen ging hij er mee vandoor.
Waarom mislukten of lukten duikpogingen?
Waarom mislukte de onderduik van negen joodse inwoners van Woerden en lukte die van 21 of
22 andere? Twee personen (het echtpaar Elzas) werden opgepakt toen een lid van een verzetsgroep doorsloeg. Twee mensen (het echtpaar Löwenstein) werden door een onbekende verraden
nadat ze buiten opvielen. Verder werd één persoon (de heer Rijnderman) door een bekende verklikt. Mogelijk werd één persoon (Herta Oppenheimer) op straat ingerekend omdat ze geen
goed persoonsbewijs kon tonen, misschien werden twee personen (Emma Frank en Herta
Oppenheimer) meegenomen uit een huis toen naar andere onderduikers (het echtpaar
Löwenstein) werd gezocht. Over twee personen vond ik niets. Overigens: mensen die onderduik
boden, deden meer dingen die van de Duitsers niet mochten.
Stak achter het pakken van meerdere joodse inwoners van Woerden verraad van afzonderlijke
personen of van één persoon? Eerst dacht ik dat de wegvoering van verscheidene mensen de
nasleep was van het oprollen van de Oranje Vrijbuiters. Volgens Het grote gebod gebeurde het
laatste op 26-8-1943. Omdat de opgepakte joodse inwoners van Woerden ruim voor deze dag
Westerbork verlieten, klopt die gissing niet. De verklaringen van mevrouw Buchheimer en de
heer Van Sintmaartensdijk houden echter in dat door één NSB'er uit Utrecht vier joodse inwoners van Woerden werden ingerekend.
De Oranje Vrijbuiters
Had wellicht de inhechtenisneming van deze vier joodse inwoners van Woerden als gevolg dat
de Oranje Vrijbuiters werd opgerold? Volgens de heer Safran, die tot de Oranjevrijbuiters
behoorde, luidt het antwoord op die vraag neen. Hoe werd de groep dan uitgeschakeld? Volgens
de heer O. Juda begon de organisatie als een vriendendienst. Niek van Donkelaar hielp Otto en
Alice Juda, dan Horst Buchheimer, daarna de echtparen Juda en Salomon, en toen het echtpaar
Buchheimer en het gezin Löwenstein. Terwijl Niek van Donkelaar joden uit Woerden elders
onderdak bezorgde, haalde Jan van Elk joden naar Woerden. Hij huurde voor dit doel een pakhuis aan de oneven kant van de Rijn. Ik weet niet waarvan de heren Van Donkelaar en Van Elk
elkaar kenden, maar na enige tijd was daar de Oranje Vrijbuiters met onderduikhuizen in Aalten,
Apeldoorn, Epe, Utrecht, Woerden en Zeist. In Epe was de heer A. Oudkerk de man, de heer
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Postma was de leider te Utrecht en de drijvende kracht van de gehele organisatie. Klaas Postma
was op 25-12-1904 te Meppel geboren, voerde de schuilnaam Stevens, werkte als bouwkundige, en ontmoette door zijn werk de heer Van Donkelaar, die als tekenaar de kost verdiende.
Op 19-7-1943 overvielen enige Oranje Vrijbuiters het distributiekantoor te Huizen. Een dag
later werden er vier gepakt, en een veelvoud op 26-8-1943 bij gelijktijdige invallen van de
Gestapo in Epe, Utrecht en Woerden. Van Donkelaar en Van Elk waren gewaarschuwd, Niek
verborg zich, Jan ging naar Utrecht en werd gepakt, in Epe gebruikte Horst Buchheimer zijn
valse papieren. Volgens de heer Safran zijn de Oranje Vrijbuiters verraden door Joop de Heus
uit Utrecht, die een dubbelrol speelde en aanzette tot aanslagen op 24-7-1943 te Nunspeet
(gewond: opperwachtmeester Den Oudsten en diens vrouw), 2-8-1943 in Nederhorst den Berg
(gewond: mevrouw Marsman-Barendrecht) en 4-8-1943 te Leeuwarden (gewond: de ambtenaar
van het arbeidsbureau J. Boeyenga en diens echtgenote). Op 28-2-1944 sprak het
Polizeistandgericht het doodvonnis uit over 20 mensen, een dag later werd het in Scheveningen
voltrokken. De bekendmaking sprak over 'een organisatie van verzetpleging en terreur die zich
'Oranje Vrijbuiters' noemde en haar centrales had in Utrecht, Woerden en Epe (Gld.).' In de
Telegraaf van 29-4-1943 stond verder: 'Drie andere gevallen, die bij het Polizeistandgericht
waren ingediend, zijn overgebracht naar het Duitsche Obergericht, daar het bij deze gevallen
gaat om individuele bedrijvers van misdaden, die geen lid zijn van een terreurorganisatie.' Ik
neem aan dat twee van hen de heren Van Elk en Oudkerk waren, die kampstraffen kregen. De
heer Van Elk stierf op 25-2-1945 in Dachau, de heer Oudkerk in 1944 in Oranienburg.
De namen van alle joodse personen die werden opgepakt bij de inval in het pakhuis van de
Oranje Vrijbuiters aan de Rijn te Woerden, zijn mij niet bekend. Tot hen behoorden in elk geval
de uit Utrecht afkomstige Alfred Stern (28-11-1886 Ruhrort, 22-10-1943 Auschwitz) en zijn
vrouw Anna Rosa Stern-Schönenberg (13-3-1890 Herford, 10-9-1943 Auschwitz). Milo
Anstadt, geboren in 1920 in Lwow, aan het begin van de oorlog in Amsterdam levend, voljoods
van afstamming en communistisch van gezindte, was ook op de Rijn in Woerden ondergedoken. Hij verbleef in de zomer van 1942 met zijn vrouw Lidy in het huis van 'Ab en Wilma'.
Volgens mij doelt de heer Anstadt op het echtpaar Verkaik van de winkel voor Velo-wasmachines aan de even kant van de Rijn. In de jaren zestig werd Anstadt bekend als regisseur van televisie-documentaires over de Tweede Wereldoorlog.
Voorbij Westerbork
Ik ben aangekomen bij het voorlaatste stadium in de maatregelen tegen de joden uit Woerden:
hun vertrek uit Westerbork. Ik behandel ook de laatste fase, de data waarop de joodse inwoners
van Woerden werden vermoord. De Duitse gezagsdragers ontnamen de joodse inwoners van
Nederland het recht om in Nederland te leven, en ze ontnamen hen het recht om te leven.
Kolom 9 in Tabel 5 maakt duidelijk dat één inwoner van Woerden naar Auschwitz ging, 13 naar
Sobibor, en twee naar Bergen-Belsen. Auschwitz was een werk- en vernietigingskamp in het
zuidwesten van vooroorlogs Polen. Vrouwen, kinderen en ouderen moesten meteen naar ruimtes die werden gevuld met blauwzuur, jongere mannen na slavenarbeid voor hongervoedsel. De
eerste trein naar Auschwitz verliet Westerbork op 15-7-1942, Fritz Rosenbaum bevond zich met
986 andere personen in de achtste. Sobibor was geheel gericht op vernietiging en lag ten oosten van Lublin in Polen. Bijna iedereen werd bij aankomst vermoord door het blazen van kolendamp in een afgesloten ruimte. De eerste trein naar Sobibor vertrok op 2-3-1943, de 19 treinen
naar Sobibor vervoerden 34.313 mensen, waarvan er 19 terugkeerden. Van hen kwamen er 17
niet verder dan de ingang van het kamp. Twee vrouwen betraden het, waaronder Ursula Stern,
geboren op 28-8-1926 en kind van Alfred en Annie Stern, die in 1943 in Woerden werden opgepakt. Ursula verliet Westerbork op 6-4-1943 en trouwde na de oorlog met Zwy Safran.
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De dertien Woerdense doden van Sobibor
Paulina Bolle was de eerste inwoner van Woerden die werd vergast in Sobibor. Ze vertrok met
de tiende trein (1187 personen). Mietje Izaks ging met het twaalfde transport, dat uit 2511 personen bestond, waaronder Mietje's dochter Eliza uit Brielle. Hetty en David Izaks stapten met
hun moeder op de 15 e trein (3017 personen). Emma Frank en Herta Oppenheimer behoorden
met 2395 anderen tot het 16dc transport. De lijst spreekt over Martha Oppenheimer en zegt dat
Emma woonde op Van Haavenstraat 3 in Amsterdam. Eliazar Izaks, zijn twee oudste zoons en
Erich Elkan gingen met de 17dc trein (2417 mensen) naar Sobibor, het echtpaar Löwenstein met
de 19 e (2209 personen). Kolom 10 van tabel 5 geeft de dag waarop de 13 joodse inwoners van
Woerden Westerbork verlieten, kolom 11 hun datum van overlijden: meteen na de reis.
De twee overlevenden van Bergen-Belsen
De heer Elzas werkte in Westerbork als arts. Men wilde hem daar houden, maar hij wilde weg
omdat hij dacht dat de Gestapo hem nog steeds zocht. Toen de mogelijkheid kwam om naar
Bergen-Belsen te gaan en te worden uitgewisseld tegen Duitsers in Palestina, ging het echtpaar
Elzas naar dat kamp op de Lüneburger Heide boven Hannover. Volgens de transportlijsten
gebeurde dat op 11-1-1944. In Bergen-Belsen brachten de Duitsers joden bijeen met een certificaat voor Palestina of met familie in dat gebied. Mevrouw Elzas-Levison staat op de lijst van
'gerepatrieerde niet-Hollandse joden'. De heer Elzas werd in Bergen-Belsen hoofdarts, zijn
vrouw nachtverzorgster in de bejaardenbarak. Bergen-Belsen was een uitwisselingskamp, maar
het echtpaar werd niet geruild. De twee gingen eerst naar de Gerichtsgefängnis in de stad Celle
niet ver van Bergen-Belsen, waarna het paar uit elkaar ging. Dokter Elzas trok van gevangenis
naar gevangenis, en ontmoette zijn echtgenote op het station in Breslau, beiden op weg zijnd
naar Auschwitz. Met zijn trouwring kocht hij een bewaker om, zodat hij en zijn vrouw tijdens
de rit bij elkaar waren. Ze spraken toen af dat als ze vrij zouden komen, ze meteen burgemeester Reijers op de hoogte zouden stellen. Dokter Elzas ging in november 1944 naar Neuengamme
bij Hamburg, en in april 1945 naar Sandborstel, waar hij werd bevrijd. Op zoek naar zijn echtgenote in Bergen-Belsen, werd hij zwaar ziek, waarna hij opknapte in Rotenburg tussen Bremen
en Hamburg. Vandaar vertrok hij naar Kamerik. In Zutphen belde hij burgemeester Reijers, die
zei dat de kinderen leefden. Ook zei de burgemeester een brief van mevrouw Elzas te hebben
gekregen, die op dezelfde dag aankwam als de brief van dokter Elzas.
Mevrouw Elzas werd in Auschwitz naar Bergen-Belsen gestuurd, en daar naar Raguhn. In dat
werkkamp werden de mensen op een gegeven ogenblik in een trein gestopt, die na veel
omzwervingen in Theresienstadt aankwam, waar mevrouw Elzas werd bevrijd. Ze liftte op een
kolenwagen naar Zuid-Duitsland, ging met een trein vol Nederlandse arbeiders naar Vlodrop,
en daarna met auto's over Roermond en Arnhem naar Utrecht. De dienstbode van vroeger herkende mevrouw Elzas eerst niet, maar bracht haar na een kop koffie en een boterham bij haar
kinderen. Ze belde bij een huisarts die ze nog van vroeger kende naar burgemeester Reijers, die
vertelde dat haar echtgenote terug was. De burgemeester stuurde de enige beschikbare auto om
mevrouw Elzas op te halen, dokter Elzas hoorde dat zijn echtgenote er aan kwam, reed haar op
een oude motor tegemoet, en toen die het begaf, ging hij langs de weg zitten. De chauffeur van
de auto met mevrouw Elzas zag dokter Elzas en stopte. Mevrouw Elzas dacht toen dat de gammele auto het begaf. Ze zag niet dat de kale en magere man aan de straatkant haar echtgenote
was.
Antwoord: 14 van de 44 joodse inwoners van Woerden kwam om. Nieuwe vraag: waarom
een betrekkelijk 'laag' percentage?
Het Centraal Registratiebureau voor Joden, dat eerst in Eindhoven zetelde en later in
Amsterdam, maakte in 1944 en 1945 Alfabetische Lijsten. Ik ging na in hoeverre mensen die
104

niet worden vermeld in In memoriam, op deze lijsten staan. Kolom 12 van Tabel 5 geeft het
nummer van de lijst waarop ik iemand vond. De Rijndermans verbleven in Brussel, De
Salomons en Juda's in Apeldoorn en de Mayers in Utrecht. De lijsten zeggen dat de heer E.
Salomon tijdens de onderduik overleed. De vier leden van het gezin Elzas vond ik op twee lijsten, van de Buchheimers vond ik alleen de echtgenoot, maar het staat vast dat zijn vrouw en
zoon overleefden. Het echtpaar Van Creveld. de weduwe Fischel, de heer G. Izaks en Inge
Löwenstein, trof ik evenmin op de lijsten aan, hoewel het anderszins vast staat dat zij overleefden. Mevrouw J. Drinkenburg-Bosch, Edith Jacobsohn. Erika Schockner en Mevrouw R.
Smaling-Oppenheimer komen ook niet voor op de lijsten met overlevenden. Ik geloof dat als ze
omgekomen waren, In memoriam ze zou hebben genoemd.
Van de 30 op 12-3-1941 in Woerden wonende joden stierven er 13 in Duitse handen, voor de
44 daar op 8-5-1942 gevestigde joden is dit aantal 14. Daarmee bedraagt het percentage omgebrachte joden 43 voor 12-3-1941 en 32 voor 8-5-1942. Wanneer ik, zoals gangbaar is, de berekening beperk tot voljoden, zijn deze percentages 45 voor 12-3-1941 en 34 voor 8-5-1942. Deze
percentages steken 'gunstig' af ten opzichte van de 73% voor Nederland in februari 1941 en de
44% voor Aalten in augustus 1942. Het zal duidelijk zijn waarom ik de woorden 'laag' en 'gunstig' tussen aanhalingsteken plaats. In welke mate verhoogde of verlaagde het handelen van
bepaalde inwoners van Woerden het percentage omgebrachte joodse inwoners van deze
gemeente?
De burgemeester van Woerden
Volgens Derksen & Van der Sande waren op 15-5-1940 in Nederland 925 personen burgemeester. Bij de na-oorlogse zuivering werden 140 van hen ontslagen (15%) en kregen er 97 een
schriftelijke berisping (10%). Één van de maatstaven hierbij was medewerking aan het oppakken van joden. Hoe verging het Woerdens Burgemeester? Henri Gijsbert van Kempen kwam op
8-3-1886 in Den Haag ter wereld, werd in 1917 Burgemeester van Woerden en was dat nog bij
de Duitse inval in Nederland. Hij was hervormd en lid van de Anti-Revolutionaire Partij, werd
in 1923 katholiek, en dook op 6-10-1944 onder toen hij mensen moest aanwijzen voor het graven van tankgrachten. Van Kempen werd in mei 1945 gestaakt, keerde zonder terechtwijzing in
maart 1946 terug in zijn ambt, en nam afscheid als burgemeester op 1-4-1951. De heer Van
Kempen overleed in 1978 te Breda.
Het pleit voor Van Kempen dat hij in 1938 een brief schreef ten gunste van de Juda's. Ook
spreekt voor hem dat hij de verblijfsvergunning van het echtpaar Buchheimer zonder slag of
stoot verlengde. Het antwoord op de vraag waarom in Woerden het aantal joodse vluchtelingen
als percentage van alle joodse inwoners hoger was dan in geheel Nederland, luidt dat Woerdens
burgemeester zich voor joodse vluchtelingen inspande.
Ik neem aan dat Woerdens burgemeester wist dat dokter Schrijver half joods was, en besefte dat
hij op 12-3-1941 en 8-5-1942 onvolledige lijsten ondertekende. Ook dat telt in zijn voordeel.
Van Kempens dossier in de collectie van het Centraal Orgaan Zuivering Overheidspersoneel
(ARA, COZO-14647) vermeldt niets over opdrachten om ondergedoken joden op te pakken, en
in het geheel niets over joden. Gezien mijn bevindingen spreekt tegen Van Kempen dat hij elke
anti-joodse maatregel van het Duitse gezag uitvoerde. Daarnaast toonde hij zich een bangerd
toen hij aan Den Haag vroeg of hij de reiskosten mocht vergoeden voor Inge Löwensteins
schoolgang in Utrecht, en hij gedroeg zich als een kruidenier toen hij na toestemming te hebben gekregen Inge's vader om een bijdrage vroeg. Van Kempens handelen in de oorlogsjaren
hield" het midden tussen overijverig en tegenwerkend, en had als gevolg dat het percentage
omgekomen joden voor Woerden niet bijzonder hoog werd. Het droeg er evenwel niet aan bij
dat dit percentage laag bleef.
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Korpschef G. van Sintmaartensdijk (zittend, midden) met Woerdens politiekorps,
ca. 1940. Coll.: Streekarchief Rijnstreek.

Burgemeester H. G. van Kempen.
Foto: Streekarchief Rijnstreek.
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De inspecteur-korpschef
Gerrit van Sintmaartensdijk werd op 25-6-1907 in Hellevoetsluis geboren en was sinds 1-121937 inspecteur-korpschef van de Woerdense politie. Volgens mevrouw Oosterveer-Mooij, die
in de oorlog als dienstbode bij het echtpaar Van Sintmaartensdijk werkte, waren de twee hervormd en gingen ze met Kerstmis, Pasen en Pinksteren naar de kerk. Op 15-10-1943 werd Van
Sintmaartensdijk ontslagen door Hitlers Rijkscommissaris voor Bezet Nederland, de
Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart. Daarna zat hij vast in de strafkampen Ommen en
Amersfoort. Nog in de oorlog kwam hij vrij. Hij sloot zich toen aan bij het verzet te Kamerik.
De heer Van Sintmaartensdijk stierf in 1969 in Nieuw-Zeeland.
Van Es schrijft in een studie over de Woerdense politie, dat de redenen voor Van
Sintmaartensdijks ontslag in 1943 niet geheel duidelijk zijn. Volgens een NSB-klacht hielp de
korpschef joden, maar Van Es meent dat de Duitsers de Nederlandse politie naar hun hand wilden zetten. Dat laatste zal zo zijn, maar waarom was juist Woerden aan de beurt? Ik hecht verder meer geloof dan Van Es aan de NSB-bewering. Majoor Kuhn, de commandant van de
Wehrmacht te Woerden, voelde Van Sintmaartensdijk aan de tand, evenals de NSB'er Van
Genechten op het Departement van Justitie. Dat deden ze niet zonder reden. Gezien het verhaal
van de heer O. Juda over zijn onderduik, hielp Van Sintmaartensdijk inderdaad joden. 'We wisten dat hij goed was' zegt mevrouw Press-Juda. Dokter Elzas werd door een 'goede' politieman
getipt, en die persoon kan alleen Van Sintmaartensdijk zijn geweest. Volgens agent Arts nam
Van Sintmaartensdijk een brief van twee opgepakte joodse inwoners van Woerden in ontvangst.
En ondanks een lijst van de Zentralstelle met 20 Woerdense joden, kwam er in 1942 'slechts'
één joods inwoner van Woerden in Westerbork terecht. Aan Van Es' bewering 'het lijkt aannemelijk dat de aanwezige schellen pas in het najaar van 1943 van de ogen van de korpschef zijn
gevallen', voeg ik toe dat Van Sintmaartensdijk al voor de oorlog zijn oren goed te luisteren
legde wat betreft Duitsers en joden.
Dat Van Sintmaartensdijk bepaalde joodse personen hielp, sluit niet uit dat hij andere joodse
personen oppakte. Volgens de zuiveringscommissie van het Woerdense verzet zou Van
Sintmaartensdijk, aldus Van Es, 'geholpen hebben bij de arrestatie van Nederlanders, joden en
niet-joden, en hen aan de SD hebben overgeleverd'. De commissie wenste Van Sintmaartensdijk
niet opnieuw als Inspecteur-korpschef in Woerden. Op 15-11-1945 werd Van Sintmaartensdijk
echter geheel in ere hersteld door de Politieke Opsporingsdienst te Gouda. En toch kwam hij
niet terug. Wat was hier aan de hand?
Het dossier Van Sintmaartensdijk in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (MvJ,
CABR-1774) verwijst niet naar zijn hulp aan de joodse inwoners van Woerden, en bevat drie
belastende zaken aangaande joden. Eén gaat over geld dat Van Sintmaartensdijk voor een joods
iemand bewaarde. Van Sintmaartensdijk zei fl. 800 te hebben ontvangen, terwijl hij later
t l 1.700 uitkeerde en volgens de verzetsman die de beschuldiging uitte, fl. 3.000 had gekregen.
Het dossier bevat geen verklaring van een joods inwoner van Woerden volgens welke Van
Sintmaartensdijk geld achterhield. Overigens gaat de klacht ervan uit dat Van Sintmaartensdijk
zo sterk werd vertrouwd dat een joods iemand hem geld gaf. De tweede kwestie is dat Van
Sintmaartensdijk er van door ging met de juwelen van 'Markovits of de naast hem wonende
jood Berchel'. De laatste naam vond ik niet terug.
Het belangrijkste punt in het dossier is dat Van Sintmaartensdijk de heer E.M. Markovits van
Woerden naar Rotterdam bracht en hem als jood overleverde aan de Duitsers. Het tijdstip en de
omstandigheden worden niet vermeld. De persoon die dit zei, verwees naar de vrouw met wie
Markovits in Woerden samenwoonde, maar het dossier bevat geen verklaring van haar. Er komt
geen Markovits voor in de Woerdense registers. Volgens de lijst op het NIOD met joodse inwoners van Rotterdam woonde Emanuel Mano Markovits op Buytewechstraat 208.
Mevrouw M. Siero-Markovits, geboren in 1928 en dochter van Emanuel en zijn niet-joodse
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vrouw, vertelt dat het gezin na het Duitse bombardement van Rotterdam op 14-5-1940 niet in
het oude huis kon wonen en onderdak vond op de Willem Buytewechstraat in West. Omdat de
Engelsen daar bommen gingen afwerpen, kocht de vader van mevrouw Siero een huis in
Woerden. Daar kreeg hij vaker Van Sintmaartensdijk op bezoek, samen met notaris Th.Jac. van
Nes. Een keer, mevrouw Siero weet niet wanneer, kwam Van Sintmaartensdijk zeggen dat hij
de heer Markovits morgen moest ophalen. Hij voegde toe dat hij de heer Markovits aan een
onderduikadres kon helpen, maar dat Markovits en hij zich dan samen moesten verbergen. De
heer Markovits zei dat de Duitsers hem als Hongaar niets zouden doen en mee zou gaan.
Emanuel Mano Markovits, geboren op 2-11-1878 in Nagypalad, werd op 28-9-1942 in
Auschwitz omgebracht. Op die dag en plaats werden ook vermoord Henye MarkovitsMarkovits (16-7-1881 Vanfalse), Nander Markovits (7-8-1906 Budapest) en Magdolna
Markovits (30-9-1911 Budapest), eerder woonachtig in Rotterdam op de Spoorsingel. Ik neem
aan dat Henye de eerste echtgenote van Emanuel was en Nander en Magdolna twee van zijn
kinderen bij haar. Emanuel en Henye waren niet volgens de wet gescheiden. Hoewel de vrouw
waarmee Emanuel in Woerden samenleefde niet joods was, behoedde dit hem niet voor wegvoering. Zijn wettige vrouw was voljoods.
Hoewel Van Es, in navolging van de Woerdense zuiveringscommissie, spreekt over de hulp die
Van Sintmaartensdijk leverde bij het oppakken van joden (in meervoud), vond ik alleen
beschuldigingen aangaande de wegvoering van één joods persoon. In Van Sintmaartensdijks
dossier staat verder dat hij de Duitse krant las en partijtjes van Duitse officieren bezocht. Zulke
verwijten telden bij de bijzondere rechtspleging na de bevrijding echter niet als vergrijpen. Van
Sintmaartensdijk feestte graag, zijn ondergeschikten vonden dat ongepast, wilden hem kwijt, en
grepen de bijzondere rechtspleging aan. Van Es' kenschets van Woerdens inspecteur-korpschef
is onvolledig, en de heer Van Sintmaartensdijk droeg er aan bij dat het percentage omgekomen
joodse inwoners voor Woerden lager is dan voor geheel Nederland.
Het Woerdense politiekorps - en het Utrechtse
In 125 jaar Woerden schrijven De Bruin & De Bruin: 'Joden werden door de Woerdense politie niet opgehaald. De weinigen die in Woerden woonden meldden zich vrijwel allen. Enkele
konden onderduiken.' deze zin heb ik lang gewikt en gewogen. Ze klopt niet met het dossier
Van Sintmaartensdijk en ook niet met Van Es' uitspraak. Verder was het aantal joden te
Woerden, door de komst van vluchtelingen, niet zo klein. Daarnaast was het aantal van 21 joodse inwoners van Woerden dat levend uit de onderduik kwam, hoger dan het aantal van 14 dat
werd vergast. En tenslotte was het aantal van zeven dat zich meldde, kleiner dan het aantal van
tien dat van huis werd gehaald, van straat werd geplukt of in de onderduik werd gepakt.
Volgens De Bruin & De Bruin gingen de heer E. Izaks, zijn moeder, vrouw en vier kinderen op
22-4-1943 uit zichzelf naar het station. In een betoog over de uitvoering van anti-joodse maatregelen en de bezigheden van de Woerdense politie, acht ik die uitspraak in bepaalde mate misleidend. Mensen begaven zich naar de trein omdat ze wisten dat ze zouden worden opgehaald
en voor thuis blijven zouden worden gestraft. De Woerdense politie zal, net als die elders, opgedragen zijn alle joden die het ontruimingsbevel overtraden, op te pakken en over te geven aan
de Sicherheitspolizei. Vernooij toont zo'n stuk voor Utrecht. De anti-joodse maatregelen omvatten bovendien meer dan ophalen. Volgens de krant van 13-4-1943 nam de plaatselijke politie
huissleutels in ontvangst. Ze reikte ook reisvergunningen uit. De dagrapporten van de
Woerdense politie rond 22-4-1943 zeggen hierover niets. Mogelijk gaf de heer E. Izaks zijn
sleutel aan de heer J. van Kesteren, die in zijn huis woonde. Maar hoe kwamen de Izaks aan een
reisvergunning?
Bij de Centrale Controle van de Utrechtse politie werkte J.S., en mevrouw Buchheimer verklaarde dat hij het echtpaar Löwenstein vrijheid bood in ruil voor juwelen. Het stond die af,
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maar moest naar Westerbork. J.S. haalde dit niet alleen uit met het echtpaar Löwenstein. De
zaak liep zo uit de hand dat de Duitse politierechter J.S. in 1944 veroordeelde wegens het zich
toeëigenen van door de Duitse staat in beslaggenomen joodse eigendommen.
NSB'ers
Herta Oppenheimer kwam buiten, wat mevrouw Van Mazijk bang maakte voor personen die
Duitsgezind en anti-joods waren. Een aanwijzing voor de mate waarin de niet-joodse inwoners
van Woerden dat waren, vormt het percentage NSB-stemmen. In Tabel 7 staan cijfers voor de
verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935, de Tweede Kamer in 1937 en de Provinciale
Staten in 1939. Elke keer bleven de vier grote steden boven het gemiddelde en Woerden er
onder. Gouda, groter dan Woerden, zat evenwel verder onder het midden. Ook ging de landelijke daling van 1939 in het percentage NSB-stemmers aan Woerden voorbij. Woerden had een
grote kern NSB'ers.
Bang zijn Woerdens NSB'ers niet. Volgens de heer T Beugelink wordt begin 1941 het gebrandschilderde raam in het trappenhuis van de Wilhelminaschool met planken afgedekt. Dat gebeurt
omdat de schoolleiding vreest dat NSB'ers het zullen vernielen. Op 30-7-1941 vraagt groepsleider A.V. van de NSB aan de Burgemeester van Woerden om andere namen voor straten die
heten naar levende leden van het Huis van Oranje. Op 1-8-1941 zegt Van Kempen dat hij niet
bevoegd is namen te wijzigen. Op 18-9-1941 wil A.V. dat de Prins Bernhardlaan 'Anton A.
Mussertlaan' heet, op 10-2-1942 wijst hij op nieuwe Haagse regels en stelt hij namen van zeehelden voor. Op 16-2-1942 schrijft Van Kempen dat hij op 3-2-1942 had besloten de
Julianastraat Herman van Woerdenstraat te noemen, de Wilhelminaweg Kloosterweg en de
Prins Bernhardlaan Verlengde Havenstaat (RAG 003-1993).
Een andere zaak is in hoeverre Woerdense NSB'ers klikten. Het archief van de Inspecteur van
het Onderwijs (NIOD 114b-108) wijst uit dat het Jeugdstorm-lid G.S. klaagde dat bij de verjaardag van Emmaschool-leraar C. Kamp op 21-6-1941 in de vijfde klas slingers hingen met de
vorm V (voor Victorie) en W (voor Wilhelmina). Zijn tweede klacht was dat juffrouw Van der
Togt op de Emmaschool in juni 1941 schriften uitdeelde met afbeeldingen van leden van het
huis Oranje-Nassau. De NSB-echtparen G.D. en G.D.-G. en P.d.S. en H.d.S.-S. klaagden dat op
5-10-1941 de heer E. van der Hoeven van de ULO met een oranje bloem in het knoopsgat op
straat wandelde. De zaken liepen met een sisser af, maar zullen mensen kopschuw hebben
gemaakt.
Touw meldt dat de SD in augustus 1941 in Rotterdam de in Woerden staande hervormde dominee Jac. Treffers verhoorde wegens zijn gebed voor de Koningin en zijn preek over 2 Petrus 3:
13 en 14 ('Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in
welke gerechtigheid woont. Daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij
onbevlekt en onbestraffelijk gevonden moogt worden door Hem in vrede'). Treffers werd niet
vastgezet. Ik neem aan dat een NSB-kerkganger klikte. In november 1941 verscheen een vroedvrouw uit Woerden in Rotterdam voor de vrederechter. Dat was een door de Duitsers ingestelde rechtbank voor zaken waarbij NSB'ers waren betrokken en waarover bestaande rechtbanken
ten nadele van NSB'ers beslisten. De vrouw zei tijdens een bezoek aan een kraamvrouw die met
een NSB'er was gehuwd: 'Alle NSB'ers zijn landverraders, ze moesten ze allemaal maar
ophangen en jou erbij.' De officier van justitie vond dat de vroedvrouw niet mocht worden vervolgd omdat geen sprake was van openbare belediging van een bevolkingsgroep. Volgens de
vrederechter verlangde 'de volksgedachte' veroordeling. De vroedvrouw kreeg zes weken
gevang. De niet-joodse inwoners van Woerden vreesden met reden dat NSB'ers hen voor kleinigheden aangaven. Daarom waren niet-joden in grote zaken voorzichtig.
Tot slot drie dingen over Woerdense NSB'ers en de joodse inwoners van Woerden. Ten eerste.
Hoe verliep de vervanging van straatnaamborden? De heer Van Creveld woonde op de hoek van
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de Wilhelminaweg en de Prins Bernhardlaan. In de Woerdense Courant van 6-5-1955 staat dat
hij werd gedwongen te helpen bij het verwijderen van het bordje 'Prins Bernhardlaan'. Ik neem
aan dat het NSB'ers waren die hem daartoe presten. In 1945 bracht de heer Van Creveld onder
luid gejuich weer het bordje 'Prins Bernhardlaan' aan. Dit wetend, begreep ik de straatnaam op
een door hem vervaardigd schilderstuk beter. Ten tweede. Mijn moeder Clazina Ultee-Mooij,
die op de Rijn bij de Visbrug woonde, vertelde dat joden zich schuil hielden in het pakhuis van
Jan van Elk op de Rijn bij de Magazijnbrug. Ze liepen overdag op straat en werden bij een huiszoeking gepakt. Volgens mijn moeder zag de NSB'er F.D. uit de Kruisstraat hen ook. Ze voegde toe dat hij ze niet aangaf, want dan waren ze eerder gepakt. Ten derde: het dossier Van
Sintmaartensdijk bevat een ongedateerd briefje van hem aan F.D.: 'Gelieve U aan te treffen de
naam en het adres van de heer Markovits, volgens afspraak'.
Omstanders
Wat vermoedden niet-joodse inwoners van Woerden in de oorlog over het lot van de weggevoerde joden? Mevrouw Casperina Ultee zegt niet te hebben beseft wat het betekende dat de
jongens van Izaks afscheid kwamen nemen. Mevrouw Benschop-Hilgers zegt dat ze niet
begreep hoe groot de angst was waarin de dames Frank leefden. De vader van mevrouw
Oosterveer-Mooij vertelde dat in Rusland de joden hun eigen graf moesten graven en door de
Duitsers werden doodgeschoten, haar moeder wilde dit niet horen. Han Gerritse werd op 10-111926 geboren als zoon van een winkelier in ijzerwaren, woonde op Kruisstraat 1, en hield een
dagboek bij (NIOD, Collectie Dagboeken-275). Han vertelt over zijn studie voor Mulo-A te
Woerden en zijn gang naar de Utrechtse Handelsschool, de voedselvoorziening in zijn woonplaats, het vallen van bommen in de omgeving en het gebeuren op de slagvelden. Hij las de
krant, luisterde naar Radio Oranje, en legde zijn oor te luister. Wat leert zijn dagboek over de
kennis die een jonge Woerdenaar in de oorlog van de anti-joodse maatregelen bezat?
In Tabel 8 staan de door Han genoemde anti-joodse maatregelen en de data waarop hij ze vermeldt. Han noemt er veel en loopt niet achter. Er is een foutje: Han dacht dat de Jordaan de
Amsterdamse jodenbuurt was. Hans opsomming vertoont een enkele leemte als het om
Woerden zelf gaat. Zo mist hij de verplichte aanmelding van joden in februari 1941. Ook
schrijft hij niet dat de joodse leerlingen van school moeten. Dat valt op omdat Han later de jongens van Izaks, die op zijn school zaten, naar de trein brengt. Verder vermeldt hij niet dat de
heren Van Creveld en Izaks hun zaak weg moeten doen, wat vreemd is voor iemand uit de oude
middenstand. Deze witte plekken duiden erop dat de joodse inwoners van Woerden voor Han
mensen waren die hij kende, maar geen bekenden. Han verhaalt wel dat de Groene Politie op
28-8-1943 op de Rijn in Woerden 16 Joden en onderduikers oppakte. Wellicht kan men verwachten dat iemand die een dagboek bijhoudt, de krant goed leest en de oren spitst. Maar op
deze manier kreeg iemand in de oorlog klaarblijkelijk een afgerond beeld van de maatregelen
die de Duitse bezetter tegen de joden van Nederland nam.
De gevolgen waartoe volgens Han de anti-joodse maatregelen leidden, staan in Tabel 9. Ze ver
wijzen in niet-verhullende termen naar de uitroeiing van de joden, reiken steeds verder en wor
den meer en meer dwingend: a) joden mogen schijnbaar niet meer leven, b) geen één jood mag
meer blijven leven, c) de joden worden in Polen afgemaakt, maar wellicht ook in Nederland, d)
niet alleen ik, maar iedereen denkt dat de niet-joodse Nederlanders de joodse inwoners van
Nederland nooit meer terug zullen zien. e) de zonet in Woerden opgepakte joden worden
gedood, en zijn dat misschien al. In deze opeenvolging valt geen ontkenning van het gebeuren
te bespeuren, en de zinsnede over de Joden als Gods volk klinkt als tegen-beter-weten-in-praten. Voor Han gaf het wegvoeren van bejaarden en zieken de doorslag. Hij wist daarvan op 2710-1942, door familiebezoek en halverwege de eerste ronde in de wegvoering van de joden uit
Nederland. De slotsom van Tabel 9 luidt dat als Han Gerritse dit schreef, menig niet-joods inwoner van Woerden even treffend de uitkomst van de anti-joodse maatregelen voorzag. Wie hielp'.'
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De inwoners van Woerden die hun stadgenoten hielpen
Bepaalde inwoners van Woerden deden kleine dingen voor de joodse inwoners van hun stad:
juffrouw Ultee - haar voornaam vond ik niet - gaf Hetty Izaks in de Achterstraat handwerkles,
mevrouw Benschop-Hilgers liet de dames Frank haar trouwjurk maken, Chris den Heeten hield
zijn mond nadat hij Inge Löwenstein herkende. Anderen deden grotere dingen: de heer de
Koning pakte de kostbaarheden van de Juda's in, het pakhuis van Ruijs herbergde spullen van
het echtpaar Van Creveld, dominee Kalmijn beheerde het geld van de Buchheimers. De heer
Otto Juda schreef op 28-1-1999 aan de Woerdense Courant: 'Mijn ouders en de families
Salomon en Buchheimer zijn dank zij Niek van Donkelaar ondergedoken en hebben de oorlog
overleefd'. Het echtpaar Löwenstein kwam om en was door dezelfde persoon geholpen. Gezien
mijn gegevens droeg de heer Van Donkelaar er wellicht het meest aan bij dat het percentage
omgebrachte joden voor Woerden betrekkelijk laag bleef. Omdat zuster Fructuosa en het echtpaar Molmans langere tijd onderduik boden, dienen ook zij hier te worden genoemd. De heer J.
van Kesteren verdient bijzondere vermelding wegens zijn hulp aan de oude Gerson Izaks.
Volgens De Jong verbleef een kwart van de joodse onderduikers ten tijde van hun bevrijding bij
gereformeerden, terwijl deze gezindte 8% van de bevolking uitmaakte. Van de mensen buiten
Limburg en Noord-Brabant was 23% katholiek - de in september 1944 bevrijde provincies laat
ik buiten beschouwing - en van de omgekomen en in de negen noordelijke provincies geboren
verzetslieden was 14% dat. Onder de helpers van de joodse inwoners van Woerden waren gereformeerden echter niet oververtegenwoordigd. De heren Van Elk en Loenen waren gereformeerd, maar de heer Donkelaar kwam van hervormde huize en werd later in zijn leven luthers,
en zuster Fructuosa, de heer J. van Kesteren, het echtpaar Molmans en de gastgevers van de
Juda's behoorden tot de katholieke kerk.
De inzet van de joodse inwoners van Woerden
Als ik Tabellen 2 en 5 samenvat tot Tabel 10, komt het me voor dat de joodse vluchtelingen in
Woerden meer doordrongen waren van het kwaad dat de Duitsers beoogden dan de joden met
Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Press-Juda zegt zelfs dat sommige Nederlandse joden
dachten dat de buitenlandse joden in Nederland wat kon overkomen, maar hen niet. Van de 20
joden die op 8-5-1942 in Woerden woonden en Nederlands waren, kwamen er tien om, van de
24 Woerdense joden zonder Nederlandse nationaliteit vier. Woerden steekt ook gunstig af omdat
het percentage vluchtelingen er hoger was en, zo veronderstel ik, in de meeste plaatsen van
Nederland vluchtelingen meer onderdoken dan Nederlandse joden. Maar dat blijft hier een gissing.
Had het beroep en de godsdienstigheid van de joodse inwoners van Woerden invloed op het
zoeken en vinden van een schuilplaats? Ik vond daarvoor geen aanwijzing. Er is wel gezegd dat
joden met een beroep als dat van veehandelaar meer niet-joden kenden en daarom meer gelegenheid tot onderduiken hadden, maar juist die mensen doken in Woerden niet uit eigen beweging onder. Verder verkeerden behoudende joden wellicht minder op vertrouwde voet met nietjoden, maar de heer Rijnderman was de eerste joodse inwoner van Woerden die met onbekende bestemming vertrok. De grootte van iemands gezin was wel van belang: onderduiken is
moeilijker voor kroostrijke dan voor kleine gezinnen. De heer Eliazar Izaks zei dit, het echtpaar
Buchheimer scheidde van hun zoon Horst, het echtpaar Elzas van hun kinderen Arjeh en
Channa, en het echtpaar Löwenstein van hun dochter Inge. De heer Mayer merkte dat met zijn
vieren duiken bijna te veel was.
Na de bevrijding
Na de bevrijding probeerden de mensen die door de Duitse bezetter als joden waren bestempeld
en de anti-joodse maatregelen hadden overleefd, het gewone leven te hervatten. Geliefden
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waren omgebracht, bezittingen waren vervreemd. Hoe verliep het rechtsherstel voor de joodse
inwoners van Woerden en hoe ging het hen verder in het leven? Bij de volkstelling van 1947
zeiden elf inwoners van Woerden zich tot een israëlietische gezindte te rekenen.
In Woerden
Volgens Hesse bekeek Gerson Izaks de intocht van de Canadezen in Woerden 'in sprakeloos
geluk' en 'in de vaste overtuiging, die hij niet wilde prijsgeven: de zijnen terug te zien'. Hij
stierf op 2-3-1946 en werd begraven op het joodse kerkhof te Woerden. Met Allerzielen gooide de heer J. van Kesteren bloemen voor de Izaks over de muur van de altijd op slot zittende
begraafplaats. Toen dat niet meer ging, deed zijn in 1947 geboren dochter Lia dat. De oorlog
greep de heer Van Kesteren trouwens zwaar aan. Later in zijn leven werd hij wakker met blauwe handen, zeggend dat hij met Duitsers vocht.
Toen het echtpaar Van Creveld op bevrijdingsdag de straat op ging, loofde de heer Ligthart
Schenk ze in een gedicht, dat in Tjepkema & Walvis staat. De heer K. Engel herinnert zich de
opgezette keel en het dikke gezicht van de heer Van Creveld, zijn dochter Elly zegt dat haar
vader van de angst krop had gekregen. De NSB'er H.M. werd uit Wilhelminaweg 10 gezet en
de NSB'er J.K. uit Prins Bernhardlaan 3. De slagerij ging weer open. Reina van Creveld bleek
ondergedoken te zijn geweest bij het echtpaar Tuis in Vleuten, dat eens een pakje naar Elly van
Creveld in Westerbork stuurde. Toen Marianne van Creveld op 28-6-1945 uit de kampen terugkwam, woonden haar ouders weer op Wilhelminaweg 10. Volgens de heer L. van Kesteren
betaalde zijn vader tot in de jaren 50 de huur voor Voorstraat 83 aan de heer Van Creveld.
Samuel van Creveld stierf op 17-6-1958 in Woerden, zijn vrouw ging met haar zuster op 29-91959 naar De Joodse Invalide in Amsterdam. Henriette Frank overleed op 10-11-1967, Cecilia
van Creveld-Frank op 17-1-1973.
Inge Löwenstein kwam de eerste dag na de bevrijding naar de Loenens. later woonde ze kort
bij oom en tante Buchheimer. Ze werd stewardess en stierf op 5-9-1954, toen het KLM-vliegtuig de Triton, dat van Amsterdam naar New York vloog en een tussenlanding in Ierland had
gemaakt, op een modderbank in de monding van de rivier de Shannon stortte. Ze hielp inzittenden het toestel uit en stikte in de benzinedamp. Van de 56 passagiers vonden er 28 de dood.
De heer P. Loenen ging naar de begrafenis te Muiderberg en zat in de auto naast opperrabbijn
A. Schuster van Amsterdam. Het Parool schreef op 9-9-1954 over de teraardebestelling:
'Daarna sprak de korpschef van de stewardessen en stewards bij de KLM, mr. De Stoppelaar,
die releveerde, dat Inge in de laatste wereldoorlog reeds afgeschreven was, maar door een wonder werd gered'. Toen de heer Loenen 25 jaar was getrouwd, gaf mevrouw Buchheimer het
echtpaar een damasten tafelkleed dat haar zuster had toebehoord. Ze kregen het omdat Inge veel
om Paul gaf. Het echtpaar gebruikt het nog op bijzondere dagen.
De Juda's en mevrouw Salomon keerden op 28-6-1945 terug naar Utrechtsestraatweg 91 b . De
huizen op de straatweg vlagden, en de verborgen inboedel kwam alras te voorschijn. De heer
O. Juda kreeg snel met de Nederlandse belasting te maken. Die wilde dat Pelleterie Kahn-Loeb
fl. 900.000 schuld uit de oorlog voldeed. De heer O. Juda spande zich destijds weinig in om zijn
rechten terug te krijgen, het leven moest verder. Nu zegt hij dat hij meer op zijn strepen had
moeten staan. De Nederlandse gezagsdragers behandelden na de oorlog de joodse vluchtelingen uit Duitsland als Duitsers en niet als gevluchte joden. De pelleterie ging goed draaien toen
in de Verenigde Staten een voor-oorlogse partij goederen bleek te liggen. Alice Juda trouwde op
17-9-1946 in Den Haag met Max Press, die in de zomer van 1942 naar Zwitserland was
gevlucht en naar Nederland terugkeerde. Het echtpaar woont nu in Voorburg. Mevrouw B. JudaKahn stierf op 26-9-1958 en haar man op 29-12-1967, mevrouw J. Salomon-Kahn ging op 1711-1967 naar Amsterdam en overleed op 20-6-1974, haar zoon Max stierf op 23-6-1996. De
heer O. Juda woont sinds 17-11-1948 in Amsterdam.
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De heropening van de slagerij van de heer S. van Creveld in juni 1945. Van links naar
rechts: de dames Tuis, H. Frank en R. van Creveld, de heren Tuis en S. van Creveld,
en mevrouw C. van Creveld-Frank. Reina van Creveld dook onder hij het echtpaar
Tuis in Vleuten. Bron: Tjepkema & Walvis, blz. 117.

Kort na de bevrijding
in de tuin van
Utrechtsestraatweg 91b. Staande van links naar
rechts: de dames J. Salomon-Kahn, P. van der
Heuvel, E. van Creveld en B. Juda-Kahn; zittend: de heer O. Juda en mevrouw A. Juda. Elly
van Creveld, die niet van naaiwerk hield,
draagt een jurk die ze zelf in Woerden maakte
uit rode beddentijk, die ze had meegenomen uit
kamp Westerbork.
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De foto die de Nederlandse kranten
afdrukten
toen
Helga
Inge
Löwenstein
(1930-1954)
bij een
vliegtuigongeluk
omkwam.

Mevrouw Räsener-Fischel stierf op 9-7-1946. Jan Zuijderduijn kwam na de bevrijding dokter
Mayer tegen, die hem weer aanraadde arts te worden. De heer Zuijderduijn leerde bij, deed de
vijfde klas van de Woerdense HBS, en begon in 1948 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met de
studie geneeskunde. In 1950 ging hij met de heer Mayer naar een lezing van Karl Jaspers in
Utrecht, en hij herinnert zich dat hij op tentamen psychiatrie bij Rümke niet geheel zonder bijbedoeling de naam Jaspers liet vallen en de professor onder de indruk was. Dokter Mayer ontmoette zijn zuster Gertrud en zijn zwager Karl Jaspers in september 1946 op een bijeenkomst
te Basel over 'Europese Geest'. Albrecht, de zoon van dokter Mayer, stierf plots in 1949. Dokter
Mayer overleed op 9-10-1952 in het ziekenhuis Johannes de Deo in Utrecht aan een prostaatziekte, de heer Zuijderduijn bezocht hem daar.
Na de oorlog schreef Ernst Mayer Kritik des Nihilismus, dat in 1958 uitkwam. Zijn vrouw Ella
zei op de laatste bladzijde (pagina 473) dat de tekst was ingekort door Robert Oboussier.
Mevrouw Mayer-Räsener logeerde in 1956 bij Karl en Gertrud in Basel en hielp Karl met een
boek dat op tijd bij de uitgever moest zijn. Kerst 1958 was ze weer in Basel, begin 1962 herstelde ze van een kwaadaardige bloedarmoede, op 2-4-1965 stierf ze in Woerden.
Mechelen-Brussel-Woerden-Rotterdam-Albany-Amsterdam
Op 3-9-1944 verlieten de eerste SS-voertuigen Kamp Mechelen en een dag later kwam de 1 l dc
Britse pantserdivisie. Tot de 527 nog aanwezige joden behoorde de heer Rijnderman, die van
Mechelen naar zijn vrouw en kinderen in Brussel liep. Daar kwam op 17-7-1945 hun tweede
dochter, Hella, ter wereld. Het gezin verbleef vervolgens enige weken in Woerden bij de Juda's
en op een verdieping op de Stationsweg. De foto's, het linnengoed en de meubels kwamen
terug. De juwelier had evenwel het tafelzilver verkocht om aan voedsel te komen. Toen de heer
Rijnderman dit aan Jan de Kool vertelde, zorgde die er voor dat de benadeelde zoveel weken
fl. 100 zou ontvangen. De eerste keren kwam er geld, daarna niet. In Rotterdam woonde het
gezin Rijnderman op de Westersingel. De twee kisten met kousen bleken goud waard, en zo
begon de heer Rijnderman zijn zaak weer. Al gauw reed hij in een blauwe Ford, die met een
vergunning werd ingevoerd uit de Verenigde Staten en zijn buren de opmerking ontlokte 'Daar
zijn de joden weer, die hebben alles al'. De heer Rijnderman vertrok in 1953 naarde Verenigde
Staten, las in Albany voor uit de tora, en is sinds 1990 terug in Nederland. Zijn zoon Morthai
stierf in 1989, zijn vrouw in 1998, zijn dochter Hudesa woont in Amsterdam. Het naambordje
op zijn deur luidt Rynderman.
Naar Israël en Burgsteinfurt
Dokter Elzas hervatte eind 1945 zijn praktijk in Kamerik. Zijn patiënten wisten dat hij zionist
was, wilden geen geld voor de verzorging van zijn kinderen, en zeiden te hopen dat hij nog
enige jaren dokter in Kamerik bleef alvorens naar Palestina te gaan. 'Die vijfjaar zijn er tien
geworden'. Dokter Elzas werd in 1950 penningmeester van de Nederlandse Zionistenbond en
had van 1957 tot 1963 een dagtaak als haar voorzitter. In Markante Nederlandse Zionisten zegt
hij dat hij toen alle in Nederland overgebleven joden naar Israël wilde brengen. Verder bepleitte hij een internaat voor joodse kinderen in Nederland, dat hen zou beschermen tegen huwelijken met niet-joden en waar ze voor hun vertrek naar Israël al Hebreeuws leerden spreken. In
1964 vertrok het gezin Elzas zelf. In Israël werd dokter Elzas in 1974 de arts die onderzocht of
uit Nederland gekomen personen in aanmerking kwamen voor de Wet Uitkeringen
Vervolgingslachtoffers 1940-1945. Dokter Elzas overleed op 13-4-1996 en mevrouw Elzas op
7-5-1996, Arjeh en Channa wonen in Israël.
Aan het eind van de oorlog was Horst Buchheimer In Epe bij een bespreking over de bevrijding
van enige opgepakte joodse onderduikers. Een student theologie die niet wist dat Horst joods
was zei: 'Waarom doen we deze gevaarlijke dingen voor de joden, terwijl we ze haten?' Na de
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oorlog vertelde Horst aan een Woerdense vriend dat de Izaks niet teruggekomen waren. Die antwoordde dat dit niet zo erg was omdat ze rotlui waren. Een ontmoeting in juli 1945 met de
Joodse Brigade bracht Horst ertoe bijeenkomsten te bezoeken die werden belegd door dit Britse
legeronderdeel. Hij maakte kennis met de gedachte van Theodor Herzl dat een Jodenstaat een
thuishaven is voor mensen die worden bedreigd door jodenhaat en -moord, met de stelling van
Ahad Ha-Am dat een Joodse Staat de leefwijze van de joden elders versterkt, en met de
Hebreeuws-nationale gedichten van Hayyim Nahman Bialik. Dat gebeurde in lezingen van
Abba Eban, die Minister van Buitenlandse Zaken van Israël werd, en Punhas Lavon, de latere
Israëlische Minister van Defensie. Horst ging zich als voorbereiding op zijn vertrek naar Eretz
Israel bekwamen in de landbouw en veeteelt. Met 20 anderen vormde hij een commune, eerst
in het joodse weeshuis te Utrecht, later in het Apeldoornsche Bosch. Toen Horst en anderen een
oproep voor Nederlandse militaire dienst kregen, vertrokken zij heimelijk over Parijs naar
Marseille om zich daar met valse papieren in te schepen. Volgens Horsts persoonskaart vertrok
hij op 20-9-1949 naar Palestina. De staat Israël werd op 14-5-1948 uitgeroepen en op 16-1 -1950
door Nederland erkend. In het Israëlische leger kreeg Horst de naam Zwy Safran.
In de tijd dat Nederland werd bevrijd, lag de heer A. Buchheimer, in Nederland niet Adolf maar
Arie genoemd, zeven weken in het noodziekenhuis te Aalten. Bij gevechten rond deze plaats
was hij op Goede Vrijdag 1945 door twee Duitse granaatscherven geraakt, wat veel bloedverlies veroorzaakte en als gevolg had dat hij later zijn linker arm niet goed kon bewegen. Dit zegt
dokter H. Knol uit Aal ten in het Wiedergutmachung-dossier. Het echtpaar Buchheimer kwam
op 23-7-1945 te wonen op Leidsestraatweg 70 in Woerden, op 14-1-1946 op Nieuwendijk 42,
en op 19-11-1959 op Kievitstraat 22.
Sinds 5-12-1952 verbleef het echtpaar ook in Burgsteinfurt. Op 31-10-1949 verzocht de heer
Buchheimer aan het Amt für Wiedergutmachung in Münster schadeloos te worden gesteld. Op
30-1 -1951 had hij nog geen antwoord gekregen. Bij navraag bleek dat een persoon die zo'n verzoek deed, eerst door de Duitse staat moest worden erkend als iemand die vervolgd was. Het
verzoek daartoe diende de heer Buchheimer op 30-3-1951 in. Op 3-10-1952 kreeg hij te horen
dat zijn verzoek alleen in behandeling wordt genomen als hij woont in het gebied - in Duitsland
- waar de aanvrage is ingediend. Daar moest hij zich bovendien voor 31-12-1952 te vestigen.
De heer Buchheimer leek niet van zins zo maar te verhuizen. Op 18-11-1952 liet hij weten dat
hem zijn huis in Burgsteinfurt was afgenomen en dat van dit onderkomen een puinhoop over
was. Verder vroeg hij, omdat in Burgsteinfurt woningnood heerste, of de dienst huisvestiging
van deze plaats voor een woning kon zorgen. Ook verwachtte hij een geldelijke tegemoetkoming omdat hij geen eigen bronnen van inkomsten had, in Nederland door bekenden en familie werd ondersteund, en in Duitsland die steun wegens deviezenbeperkingen niet zou ontvangen. Daarnaast wees hij er op dat een toegekende vergoeding te laag kon zijn om in Duitsland
van te leven. Tenslotte zei hij dat hij als persoon met de Duitse nationaliteit er niet op kon rekenen opnieuw een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. Het echtpaar Buchheimer verbleef enige tijd in het voor hen betaalde Hotel Detering op Steinstrasse 23 in Burgsteinfurt, en
later bij de familie Naber op Blücherstrasse 6.
Op 14-2-1953 werd de heer Buchheimer erkend als een persoon die door het nationaal-socialisme was vervolgd. Op 10-10-1953 werd hem een bedrag ineens toegekend wegens inkomensverlies tijdens de onderduik, op 13-1-1955 een maandelijkse uitkering omdat hij na de oorlog zijn
beroep niet kon hervatten, en op 17-10-1955 een vergoeding wegens inkomensverliezen tussen
1933 en 1939. Op 20-5-1957 werd de uitkering verhoogd gezien het beroepsinkomen dat de heer
Buchheimer voor 1933 had. Op 22-5-1956 werd beslist dat de in de Kristallnacht vernielde
eigendommen zouden worden goedgemaakt, maar het bedrag werd toen niet vastgesteld.
Wanneer dat wel gebeurde, vond ik niet in het Wiedergutmachung-dossier. Op 29-6-1956 kreeg
de heer Buchheimer een vergoeding wegens de "jodenboete'. de belasting die de joodse inwo-

115

ners van Duitsland op 12-11 -1938 werd opgelegd. Op 7-10-1960 ontving hij een bedrag wegens
de gedwongen opzegging van een levensverzekering. De heer Buchheimer stierf op 28-9-1961
in Het Algemeen Ziekenhuis te Woerden. Hij werd op 1-10-1961 op het joodse kerkhof in
Burgsteinfurt begraven.
Mevrouw Buchheimer stierf op 28-12-1974 in Woerden. Van de na-oorlogse joodse inwoners
van deze stad herinnert schrijver dezes zich haar het best. In de jaren 60 bracht ik op zaterdag
voor mijn vader bestellingen rond. Bij mevrouw Buchheimer bezorgde ik elke week sucadelappen. Eens vroeg ze wat ik deed. Toen ik zei sociologie te studeren aan de universiteit te
Utrecht, lichtte haar gezicht op. Haar kleindochter in Israël deed sociologie en maatschappelijk
werk. In 1967 zag ik tijdens de zesdaagse oorlog tussen de Arabische staten en Israël een
bedroefde en opgewonden mevrouw Buchheimer: 'Na alles wat ons is aangedaan, nu dit'.
Herdenken en herinneren
Ik verzamelde de namen van 44 mensen en de data waarop zich bepaalde gebeurtenissen in hun
leven voordeden. Ik haalde deze zaken uit archiefdozen en boeken en smolt ze samen tot een
verhaal over het lot van de joden die aan het begin van de oorlog in Woerden woonden. Door
woorden uit de monden van mensen op te tekenen, maakte ik persoonlijke herinneringen tot
gedeelde kennis. Kan meer worden gedaan om de jodenvervolging in Woerden een plaats te
geven in het geheugen van zijn inwoners?
Mijn eerste voorstel behelst een gedenkteken met de namen van de 14 omgebrachte joodse
inwoners van Woerden. Omdat mevrouw Emma Frank aan de Prins Bernhardlaan woonde en
de heer Erich Elkan, het echtpaar Löwenstein en broeder Wolfgang (Fritz Rosenbaum) vlakbij,
acht ik het groen en de bloesem op de Prins Bernhardlaan een passende plek.
Mijn tweede voorstel betreft de personen die de joodse inwoners van Woerden hielpen. Het
hoofddoel van dit voorstel is niet hen te eren, maar hun daden onder de aandacht van toekomstige generaties te brengen. Ik stel voor bij het gedenkteken op de Prins Bernhardlaan een tweede gedenkteken te plaatsen met daarop de zinsnede dat 28 joodse inwoners van Woerden de oorlog overleefden. De toelichting luidt dat moederoverste Fructuosa van de Sint Franciscus
Stichting onderdak bood aan Henriette Frank en Gerson Izaks, de heren H. Emaus, B. Hoek en
J. van Kesteren Gerson Izaks met een ziekenauto uit de Joodse Invalide te Amsterdam haalden,
het echtpaar Molmans het echtpaar Van Creveld in huis nam en mevrouw M. van Boven de
familie Mayer, en de heer N. van Donkelaar de families Buchheimer, Juda en Salomon een
onderduikadres bezorgde.
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Briefwisselingen en gesprekken
De dames Annie Blok-Molmans en Elly van Creveld, gesprek op 16-1-1999 in Amsterdam.
De heer Otto Juda, gesprek op 29-10-1998 in Amsterdam.
Mevrouw Alice Press-Juda, gesprek op 3-6-1999 in Voorburg.
De heer Loek van Kesteren, brieven van 11-4-1999 en 13-5-1999 uit Zierikzee.
De heer Szlama Rijnderman, gesprekken op 9-6-1999 en 3-8-1999 in Amsterdam.
De heer Zwy Safran, elektronische post van 19-7-1999 tot en met 27-7-1999 uit Ashqelon.
In 1998 en 1999 sprak ik over de telefoon met mevrouw Adrie Benschop-Hilgers, de heer Ton
Beugelink, mevrouw Ans Blok-Molmans, de heer D.L. Blok, de heer Karel Engel, mevrouw W.
Eijlers-Ligthart Schenk, de heer Harry van Geuns, de heer Leen van Hoorn, inmiddels overleden, mevrouw J. van Kleef-Blonk, mevrouw Jans Koetsier-de Pater, de heer Huib Koning, de
heer Paul Loenen, mevrouw Siena Mooij-Diepenbroek, mevrouw Adrie Oosterveer-Mooij,
mevrouw Mimi Siero-Markovits, de heer Jan Pennewaard, mevrouw Casperina Ultee, de heer
Abbes Versluis, de heer Jan Zuijderduijn, en mevrouw Lia Zuydervliet-van Kesteren.
Wanneer lezers aanvullingen op of verbeteringen van mijn verhaal hebben, verneem ik die
graag. Mijn adres is prof. dr. W.C. Ultee, Sectie Sociologie, Faculteit Sociale Wetenschappen,
Katholieke Universiteit Nijmegen, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen, telefoon 024-3616095 en
024-3559389, e-mail: W.Ultee@maw.kun.nl.
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Tabel 1

Het aantal personen van israëlietische gezindte in Woerden
1809-1947
jaar
1809
1839
1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
1920
1930
1947

aantal
36
126
106
65
75
137
93
70
32
26
18
11

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Volkstellingen.
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als percentage
van de bevolking
1,2
3,1
2,6
1,6
1,8
3,2
2,0
1,3
0.6
0,4
0,2
0,1

Tabel 2

De levensgang van de joodse inwoners van Woerden tot mei 1942
(1)
naam

Bolle

(2)
(laliim

(3)
geboorteplaats

(4)
nationaliteit
v o o r 1940

geboorte-

Buchheimcr
Buchheimer-Pels
Buchheimer

Paulina
Adolf
Jeanette Johanna
Horst Martin

01-07-1892
22-07-1876
06-03-1891
24-09-1924

Amsterdam
Horstmar
Leer
Burgsteinfurt

Nederlandse
Duitse
Duitse
Duitse

Creveld, van
Creveld-Frank, van

Samuel
Ccctli;i

24-12-1881
18-07-1880

Woerden
Zevenbergen

Nederlandse
Nederlandse

Drinkenburg-Bosch

Josephina

Gonnebem

Nederlandse

8
9
10
11

Elzas
Elzas-Levison
Elzas
Kl/as

Julius
Dina
Channa
Arjeh Herman

08-02-1907
14-05-1910
16-12-1936
20-03-1938

Winterswijk
Zutphen
Utrecht
Kamerik

Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse

12
13

Frank
Frank

Henriette
Emma

24-06-1883
16-05-1884

Zevenbergen
Zevenbergen

Nederlandse
Nederlandse

14

Frankenstein

Bertha

16-04-1862

Barntrup

15
16
17
18
19
20
21
22

I/aks
Izaks-van Creveld
Izaks
fzaks-Glaser
Izaks
Izaks
Izaks
l/aks

Gerson
Mietje
Eliazar
Henriette
Gerson
Salomon Albert
Saartje Henriette
David Eduard

12-08-1867
25-08-1867
01-10-1897
03-11-1894
28-03-1925
27-03-1926
23-07-1929
14-04-1933

Sneek
Woerden
Woerden
Nijmegen
Woerden
Woerden
Utrecht
Woerden

Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse

23
24

Jacobsohn
Schockner

Edith
Erika Theresia Maria

27-01-1927
02-10-1927

Bochum
Ratibor

Duitse
Duitse

25
26
27
28
29
30

Juda
Juda-Kahn
Juda
Salomon
Salomon-Kahn

Albert
Bertha
Otto
Alice
Ernst
Jenny

26-09-1882
26-06-1891
11-01-1917
08-05-1920
06-08-1889
25-09-1889

Neumagen
Rhaunen
Rhaunen
Rhaunen
Zell/Mosel
Rhaunen

Duitse
Duitse
Duitse
Duitse
Duitse
Duitse

31
32
33
34

Löwenstein
Löwenstein-Pels
Löwenstein
Elkan

Friedrich
Eva Käthe
Helga Inge
Erich

14-07-1888
22-03-1894
16-08-1930
26-03-1907

Gymnich
Leer
Keulen
Dinslaken

Duitse
Duitse
Duitse
Duitse

35
36
37

Mayer
Mayer-Räsener
Räsener-Fischel

Ernst
Ella
Hannchen

24-01-1883
26-05-1887
04-10-1860

Prenzlau
Strasburg
Fiddichow

Duitse
Duitse
Duitse

38
39

Oppenheimer
Srnaling-Oppenheimer

Herta Sara
Reijna

04-10-1916
17-09-1919

Woerden
Woerden

Nederlandse
Nederlandse

40
41
42
43

Rijnderman
Rijndermun-Komfeld
Rijnderman
Rijnderman

Szlama David
Feiga
Morthat Saia
Hudesa

31-05-1909
14-01-1909
29-06-1930
22-04-1936

Warschau
Warschau
Chischinau
Rotterdam

Poolse
Poolse
Poolse
Poolse

44

Rosenbaum

Fritz

27-05-1915

Juda
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Tabel 2(vervolg)

(6)
burgerlijke
staat

(7)
beroep

(8)
datum van
vestiging
in Woerden

(9
vorige
woonplaats

(10)
opmerkingen

Singel 107
Tulpstraat 8
Tulpstraat 8
Tulpstraat 8

gescheiden
«ehuwd
gehuwd
ongehuwd

geen
L'ccn
geen
geen

25-04-1941
21-07-1939
21-07-1939
21-07-1939

Apeldoorn
Burgstenfun
Burgstenfurt
Amsterdam

2
3
4

Wilhelminaweg 10
Wilhelminaweg 10

gehuwd
gehuwd

slager
geen

07-08-1923
16-07-1924

's-Gravenhage
Rotterdam

5
6

Nieuwstraat 7

weduwe

deels joods, man nicl-joods 7

geen
geen

31-03-1941
31-03-1941
31-03-1941
31-03-1941

Kamerik
Kamerik
Kamerik
Kamerik

9
10
11

ongehuwd
on s ehuwd

naaister
geen

25-07-1927
25-07-1927

Zevenbergen
Zevenbergen

12
13

Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83
Voorstraat 83

gehuwd
gehuwd
gehuwd
gehuwd
ongehuwd
ongehuwd
ongehuwd
ongehuwd

ski sier
geen
slasier
geen
geen
«een
geen
geen

16-09-189!

Amsterdam

21-06-1924

Nijmegen

Meulmansweg 3
Meulmansweg 3

ongehuwd
ongehuwd

geen
geen

08-09-1941
24-12-1941

Westerbork
Westerbork

gehuwd
gehuwd
ongehuwd
ongehuwd
gehuwd
gehuwd

geen
geen
koopman
geen
geen
geen

05-10-1938
05-10-1938
14-10-1938
05-10-1938
30-05-1939
30-05-1939

Rhaunen
Rhaunen
Amsterdam
Rhaunen
Idar-Oberstein
Idar-Oberstein

25
26
27
28
29
30

gehuwd
gehuwd
ongehuwd
ongehuwd

koopman
geen
geen
veehandelaar

15-02-1938
17-05-1938
17-05-1938
21-01-1938

Keulen
Keulen
Keulen
Kalkar

31
32
33
34

Leeuwerikstraat 6
Leeuwerikstraat 6
Leeuwerikstraat 6

gehuwd
gehuwd
weduwe

arts
geen
geen

30-04-1941
30-04-1941
30-04-1941

Epe
Epe
Epe

35
36
37

Emmakade 3
Emmakade 3

ongehuwd
gehuwd

geen
geen

08-02-1940

14
14
14
14

gehuwd
gehuwd
ongehuwd
ongehuwd

koopman
geen
geen
geen

18-04-1941
18-04-1941
18-04-1941
18-04-1941

Wilhelminaweg 15

ongehuwd

18
18
18
18

gehuwd
gehuwd
ongehuwd
ongehuwd

Prins Bernhardlaan 3
Prins Bernhardlaan 3

Prins
Prins
Prins
Prins

Hendrikkade
Hendrikkade
Hendrikkade
Hendrikkade

gL'Cll

Hamburg

Utrechtsestraatweg 52

Utrechtsestraatweg
Utreehtsestraatweg
Utrechtsestraatweg
Utrechtsestraatweg
Utrechtsestraatweg
Utrechtsestraatweg
Julianastraal
Julianastraat
Julianastraat
Julianastraat

9
9
9
9

Leidsestraatweg
Leidsestraatweg
Leidsestraatweg
Leidsestraatweg

Hb
91b
)lb
ïlb
91b
)lb

15
16
17
18
19
20
21
22
deels joods, kostschool
deels joods, kostschool

man niet-joods
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Vlodrop
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23
24

38
39
40
41
42
43

4
•-J.

;

Het schilderij van dat de heer S. van Creveld in de onderduik uit het hoofd maakte van zijn zaak
en woonhuis. Bron: Tjepkema & Walvis, blz,. 117.

De ingang van de joodse
begraafplaats te Woerden,
gesticht in 1856, waar de heer
G. Izaks (1867-1946) begraven ligt. Jesaja 26 vers 19A
luidt in het Nederlands: Uw
doden zullen leven, ook mijn
dood lichaam, zij zullen
opstaan: waakt op en juicht,
gij, die in het stof woont!
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Tabel 4

De joodse inwoners van Woerden, hun komst naar Nederland en de anti-joodse maatregelen 1940-1942
(1)
naam

(2)
laatste
woonplaats
Duitsland

(3)
datum
binnenkomst
Nederland

(4)
eerste
woonplaats
Nederland

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

2
3
4

Buchheimer
Buchheimer-Pels
Buchheimer

Adolf
Jeanette Johanna
Horst Martin

Burgsteinfurt
Burgsleinfurt
Burgsteinfurt

21-07-1939
21-07-1939
22-09-1937

Woerden
Woerden
Amsterdam

5
6

Creveld, van
Creveld-Frank, van

Samuel
Cecilia

niet van toepassing
niet van toepassing

niet van toepassing
niet van toepassing

niet van toepassing
niet van toepassing

7

Drinkenburg-Bosch

Josephina

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

8
9
10
11

Elzas
Elzas-Levison
El/as
El/as

Julius
Dina
Chan na
Arjeh Herman

niet
niet
niet
niet

niet
niet
niet
niet

niet
niet
niet
niet

12
13
14

Frank
Frank
Frankenstein

Henriette
Emma
Bertha

niet van toepassing
niet van toepassing
Hamburg

niet van toepassing
niet van toepassing
20-02-1939

niet van toepassing
niet van toepassing
Woerden

15
16
17
18
19
20
21
22

izaks
Izaks-van Creveld
lzaks
Izaks-Glaser
Izaks
Izaks
I/aks
I/aks

Gerson
Mietje
Eliazar
Henriette
Gerson
Salomon Albert
Saartje Henriette
David Eduard

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet

23
24

Jacobsohn
Schockner

Edith
Erika Theresia Maria

Bochum
Ratibor

9
06-08-1939

Sluis
Utrecht

25
26
27
28
29
30

Judii
Juda-Kahn
Juda
Juda
Salomon
Salomon-Kahn

Albert
Bertha
Otto
Alice
Ernst
Jenny

Neu magen
Neumagen
Neumagen
Neumagen
Idar-Oberstein
Idar-Oberstein

05-10-1938
05-10-1938
??-??-!933
05-10-1938
30-05-1939
30-05-1939

Woerden
Woerden
Amsterdam
Woerden
Woerden
Woerden

31
32
33
34

Löwenstein
Löwenstein-Pels
Löwenstein
Fl kan

Friedrich
Eva Käthe
Helga Inge
Erich

Keulen
Keulen
Keulen
Kalkar

15-02-1938
17-05-1938
17-05-1938
21-01-1938

Woerden
Woerden
Woerden
Woerden

35
36
37

Mayer
Mayer-Räsener
Räsener-Fi schel

Ernst
Ella
Hannchen

Berlijn
Berlijn
Berlijn

30-11-1938
??-??-1937
22-03-1941

Utrecht
Wassenaar
F pc

38
39

Oppenheimer
Smaling-Oppenheimer

Herta Sara
Reijna

niet van toepassing
niet van toepassing

niet van toepassing
niet van toepassing

niet van toepassing
niet van toepassing

40
41
42
43
44

Rijnderman
Rijnderman-Kornfeld
Rijnderman
Rijnderman
Rosenbauni

Szlama David
Feiga
Morthai Saia
Hudesa
Fritz

Schlada (Tsj.)
Chemnitz
Chemnitz
niet van toepassing
Witten

02-06-1932
06-02-1935
06-02-1935
niet van toepassing
01-03-1939

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
niet van toepassing
Rotterdam

van
van
van
van

van
van
van
van
van
van
van
van

i 24

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

van
van
van
van

van
van
van
van
van
van
van
van

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

van
van
van
van

van
van
van
van
van
van
van
van

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

Tabel 4 (vervolg)
(5)
datum van aanmelding
als Joods in
Woerden

(6)
uit beroep
of bedrijf
gezel

niet in Woerden
20-02-1941
20-02-1941
20-02-1941

ja

20-02-1941
20-02-1941

ja

(7)
staatloos
geworden
mei 1942

(8)
merk en aard
ingeleverde
radio

(9)
merk en aard ingeleverde
fiets

(10)
niet naar
oude
school

merkloos herenrijwiel
Fongers herennjwiel

21-02-1941
niet
niet
niet
niet

in
in
in
in

Woerden
Woerden
Woerden
Woerden

Philips

ia

Antilope damesrijwiel
Alfrink damesrijwiel

12
13
14

20-02-1941
20-02-1941
10-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941
24-02-1941

15
16

Philips
Kleon herennjwiel
Mercury damesrijwiel

ja

Simplex transportrijwiel
Geka kinderrijwiel

niet in Woerden
niet in Woerden
ja

21-02-1941
21-02-1941
21-02-1941
22-02-1941

?

niet in Woerden
niet in Woerden
niet in Woerden

ja

17
18
19
20
21
22
23
24

neen
neen

21-02-1941
21-02-1941
22-02-1941
21-02-1941
21-02-1941
21-02-1941

merkloos herenrijwit

ja
ja
ja
Philips

7

Royal herenrijwiel

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

21-02-1941
21-02-1941
niet in Woerden
niet in Woerden
niet in Woerden
niet in Woerden
24-02-1941

9
10
II

38
39
ja

4(1
41
42
43
44

neen
neen
neen
neen
ja
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Het lot van de joodse inwoners van Woerden 1942-1945
(2)
vermelding
lijst Zentralstelle
zomer 1942

til

(3)
onderduik
Algemeen
Politieblad

(4)
administratieve
vermeldingen
1942 of 1943

M

28-119-1942 vow

ja

19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow

(5)
woonachtig
Woerden
(11-01-1943

Buchheimer
Buchheimer-Pels
Buchheimer

Adolf
Jeanette Johanna
Horst Martin

Creveld, van
Creveld-Frank, van

Samuel
Cecilia

Drinkenburg-Bosch

Josephina

Elzas
Elzas-Levi.son
Elzas
Elza

Julius
Di na
Channa
Arjeh Herman

Frank
Frank

Henriette
Emma

09-11-1943 vow
09-11-1943 vow

Frankenstein

Bertha

overleden 05-04-1943 Woerden

Izaks
Izaks-van Creveld
Izaks
Izaks-Glaser
Izaks
Izaks
Izaks
Izaks

Gerson
Mietje
Eliazar
Henriette
Gerson
Salomon Albert
Saartje Henriette
David Eduard

28-04-1943 Vughl
28-04-1943 Vught
28-04-1943 Vught
28-04-1943 Vughl
28-04-1943 Vught
28-04-1943 Vught
28-04-1943 Vught
28-04-1943 Vught

Jacobsohn
Schockner

Edith
Erika Theresia Maria

25
26
27
28
2')
30

Juda
Juda-Kahn
Juda
Juda
Salomon
Salomon-Kahn

Albert
Bertha
Otto
Alice
Frost
Jenny

31
32

Löwenstein
Löwenstein-Pels
Löwenstein
Elkan

Friedrich
Eva Käthe
Helga Inge
Erich

36
37

Mayer
May er-Rase ner
Rase ner-Fischei

Ernst
Ella
Hannchen

38
39

Oppenheimer
Herta Sara
Smaling-OppcnheimerReijna

40
41
42
43

Rijnderman
Rijnderman-Komfeld
Rijnderman
Rijnderman

S/.lama David
Feiga
Morthai Saia
Hudesa

Rosenbaum

Fritz

19
2il

11-08-1942

19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR

09-12-1942
09-12-1942
09-12-1942
09-12-1942

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

Ja
ja

vow
vow
vow
vow
ja
ja

19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR
19-05-1943 CBR

verhuisd 12-10-1942
verhuisd 27-08-1942

ja
ja

18-08-1942
18-08-1942
09-08-1942
09-08-1942
18-08-1942
18-08-1942

19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
24-09-1942 vow

ja
26-08-1942
26-08-1942
26-08-1942

19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
09-12-1942 vow
verhuisd 23-05-1942

ja
ja
ja
ja

24-06-1942
24-06-1942
24-06-1942
24-06-1942

1 9-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
19-09-1942 vow
09-12-1942 vow
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Tabel 5 (vervolg)
(6)
eerste en
laatste
plaats van
onderduik

(7)
datum aankomst
kamp Vught of
andere Duitse
instellingen

(8)
datum aankomst
Westerbork

(9)
datum
vertrek
Westerbork

(10)
naam kamp
in Oosten

dl)
datum
overlijden
kamp

(12)
lijst van
overlevenden

07-05-1943

1

Apeldoorn, Aalten
Apeldoorn, Aalten
Epe

A8
overleefd
overleefd

2
3
4

Woerden
Woerden

overleefd
overleefd

5
6

geen doelwit

7

geen doelwit
Zegveld, Amhem
Zegveld. Amhem
Utrecht, Utrecht
??, Utrecht

10-05-1943 Scheveningen
10-05-1943 Scheveningen

11-01-1944
11-01-1944

Bergen-Bclscn
Bergen-Belsen

A8
A5
A8
A8

8
9
10
11

overleefd

12
13

overleefd

15
16
17
18
19
20
21
22

geen doelwit
geen doelwit

geen doelwit
geen doelwit

23
24

Apeldoorn
Apeldoorn
Utrecht, Apeldoorn
Utrecht, Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

A2
A2
A2
A2
A2
A2

25
26
27
28
29
30

Woerden
Utrecht

Woerden
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd
Bevel opgevolgd

02-07-1943

22-04-1943
22-04-1943
22-04-1943
22-04-1943
22-04-1943
22-04-1943
22-04-1943

Apeldoorn, Utrecht
Apeldoorn, Utrecht
Utrecht, Amsterdam

08-05-1943
02-07-1943
07-06-1943
02-07-1943
02-07-1943
07-06-1943
07-06-1943

12-06-1943
12-06-1943

18-05-1943
06-07-1943
08-06-1943
06-07-1943
06-07-1943
08-06-1943
08-06-1943

20-07-1943
20-07-1943

Sobibor
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Sobibor

Sobibor
Sobibor

21-05-1943
09-07-1943
11-06-1943
09-07-1943
09-07-1943
11-06-1943
11-06-1943

23-07-1943
23-07-1943
overleefd

31
32
33
34

Utrecht
Utrecht
Utrecht

A5
A5
overleefd

35
36
37

Woerden. Utrecht
geen doelwit

geen doelwit

38
39

t
E
i;
E

40
41
42
43

Brussel
Brussel
Brussel
Brussel

?'.'-10-1943 Mechelen

weggevoerd Woerden 02-08-1942 Amersfoort
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Tabel 6

Het aantal joodse bewoners van Vught per week, het aantal dat er per week stierf en na 1939 is geboren, en het aantal dat er per week
stierf en voor 1883 is geboren

aantal joodse kampbewoners, midden van de week

(2)
aantal geboren na 1939
en gestorven in deze week

(3)
aantal geboren voor 1883 en
gestorven in deze week

0

16-3 / 22-3

1943

23-3 / 29-3

1943

3 0 - 3 / 5-4

1943

4513

I
0

6 - 4 / 12-4

1943

5183

1

13-4/ 19-4

1943

7041

3

20-4 / 26-4

1943

7410

13

2 7 - 4 / 3-5

1943

8681

6

4 - 5 / 10-5

1943

8684

il

11-5/ 17-5

1943

7874

I

18-5/24-5

1943

8143

1943

7173

0

7-6

1943

7088

0

8 - 6 / 14-6

1943

4158

0

15-6/21-6

1943

4277

22-6 / 28-6

1943

4276

2 9 - 6 / 5-7

1943

4276

6 - 7 / 12-7

1943

2778

o
o
o
o

13-7/ 19-7

1943

2808

1

25-5/31-5
1-6/

7 - 9 / 13-9

1943

2707

14-9 / 20-9

1 943

2084

21-9/27-9

1943

1784

9-11 / 15-11

1943

1492

16-11 / 22-11

1943

697

Bron: J. de Moei en H. Voûte.
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Tabei 7

Het aantal stemmen op de Nationaal-Socialistische Beweging bij de Statenverkiezingen van 1935 en 1939 en de verkiezingen voor de
Twee Kamer in 1937 als percentage van alle geldige stemmen; Nederland, drie provincies en zes steden

1935

1937

1939

7,9

4,2

3,9

provincie Utrecht

9.5

4,5

3,7

stad Utrecht

10.2

4,5

3,6

9,6

5.4

5,1

10,8

6.2

6,0

8,8

4.4

3,8

12,0

5.9

5.6

Nederland

provincie Noord-Holland
Amsterdam
provincie Zuid-Holland
Den Haag
Gouda

6.2

2.3

3,3

Rotterdam

9.0

4.2

3,3

Woerden

7,4

3.6

3,6

Bron: CBS, Verkiezinesstatistieken.
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Tabel 8

Alle anti-joodse maatregelen waarnaar Han Gerritse in zijn dagboek verwijst en de dag waarop hij dat doet

27-10-1940

De synode van de Nederlands-hervormde kerk zal de Duitsers een smeekschrift
over de Joden sturen.

09-01-1941

Joden mogen niet meer naar de bioscoop.

11-02-1941

Joden mogen geen arts meer zijn, dokter Schrijver moet weg.

12-02-1941

In Utrecht staan bij hotels en bioscopen bordjes tegen Joden.

13-02-1941

De Jordaan in Amsterdam is gedeeltelijk afgesloten [Hans doorhaling].

13-02-1941

Schrijver gaat niet weg, wel de echte Joodse dokter uit Kamerik.

26-02-1941

NSB-terreur op Joden in Amsterdam, Joden uit huizen gesleurd, gestompt, opgepakt.

02-03-1941

Jodenbuurt in Amsterdam met prikkeldraad afgesloten.

20-04-1941

Joden moeten radio inleveren.

03-05-1941

Joden niet op beurzen en in orkesten.

30-04-1942

Joden nog niet zichtbaar genoeg: gele ster.

01-07-1942

Joden mogen na 20.00 uur niet op straat; slechts van 15.00-17.00 uur winkelen;
geen bestellingen laten bezorgen; niet naar de scheerwinkel; geen vervoermiddelen gebruiken, wel trein, na aanvrage; geen beroepen op straat uitvoeren, behalve voddenboer.

24-06-1942

Joden moeten vandaag fietsen inleveren.

17-07-1942

In Amsterdam worden de meeste Joden van gemiddelde leeftijd weggevoerd,
mannen naar Polen, vrouwen en kinderen naar Duitsland.

27-10-1942

In Amsterdam niet alleen jonge gezonde Joden op transport, ook grijsaards en
zieken met ziekenauto uit huis gehaald.

17-04-1943

Vorige week besluit bekend gemaakt dat de overgebleven Joden op 22-4 naar
Vught moeten.

24-04-1943

[Zaterdag] Donderdag zijn de twee Joodse families die hier nog waren, naar
Vught vertrokken. Met nog meer jongens heb ik de twee jongens van Izaks naar
de trein gebracht.

29-08-1943

[Zondag] Donderdag j.l. kwam 's ochtends om ongeveer 7 uur een overvalwagen
van de Groene Politie. Ze hadden één adres op de Rijn vlakbij het bruggetje tussen de visbrug en magazijnbrug aan de kant van de Voorstraat... Er kwamen niet
minder dan 16 Joden en onderduikers uit te voorschijn.
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Tabel 9

Alle oordelen die Han Gerritse over anti-joodse maatregelen uitspreekt en de
data waarop hij ze velt

01-07-1942

De Joden worden nu helemaal aan banden gelegd... Dit is de Nieuwe Orde! Waar
is het einde?

17-07-1942

Er zal geen Jood schijnbaar meer mogen leven, want allen worden weggevoerd.

27-10-1942

In één woord komt het alles hier op neer: dat geen één Jood meer mag blijven
leven.

17-04-1943

En omdat er nog teveel [Joden] zijn om allemaal in Vught op te sluiten, kan aangenomen worden dat of ze worden verder door naar Polen getransporteerd, öf ze
worden hier afgemaakt.

17-04-1943

Een heel volk tracht Hitler uit te roeien en op het eerste gezicht, zou men zeggen,
dat hij slaagt. Maar hij vergeet dat het nog steeds Gods volk is, en dat Jezus
Christus een Jood was! Daarom zal het Hitler niet gelukken om het Joodse volk
geheel uit te roeien.

24-04-1943

Het was een ontroerend afscheid, want we geloven geen van allen, dat we ze [de
twee jongens van Izaks] ooit terug zullen zien.

29-08-1943

Ik wist wel dat er op de Rijn Joden zaten, maar niet in welk huis. Allemaal zijn
ze natuurlijk meegenomen en wie weet of ze nu al niet reeds onder de grond liggen?
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Tabel 10

Het lot van de 44 in mei 1942 in Woerden woonachtige personen die door de Duitse gezagsdragers als joods werden beschouwd

aantal overlevenden

aantal mensen
met een
Nederlands
paspoort

aantal mensen
met een andere
of geen
nationaliteit

totaal

10

18

28

half joods of gemengd gehuwd

2

2

4

in de onderduik

6

15

21

na onderduik en kampen terug
aantal gestorvenen

2

1

10

6

3
16

voor de wegvoeringen

0

1

1

tijdens de onderduik

0

1

1

in 1942 in Auschwitz

0

1

1

in 1943 in Sobibor na kamp Vught

7

0

7

in 1943 in Sobibor na onderduik

3

3

20

24
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6
44

