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Over enige joodse medeburgers 
Marjo W. van Dijk-Witjas 

G. van Nijenrodestraat 90, 3621 GM Breukelen 

In het themanummer over de Tweede Wereldoorlog 
in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen uit 
1995 stond een uitvoerig artikel van HJ. van Es 
over Breukelen in oorlogstijd. i Ik vroeg mij af of er 
vóór 1940 nog meer joodse mensen in de gemeente 
hadden gewoond. Om een antwoord hierop te 
vinden heb ik enig archiefonderzoek gedaan en dat 
leverde enkele vermeldenswaardige gegevens op. 

Het echtpaar Van Zuiden-Rozevelt 
In het themanummer 1995 over de Tweede 

Wereldoorlog staat op blz. 71, Afb. 4 de opgave 
van de in de Gemeente Breukelen-Nijenrode wonen
de joden, opgemaakt op 7 juni 1941. i Op deze lijst 
staat Rozeveld, Sara, geboren 23 februari 1891 te 
Groningen. In noot 18 op blz. 90 staat de naam, 
ontleend aan het bevolkingsregister, gespeld als 
Rozevelt. In de archieven in Groningen en in het 
geboortebewijs van Sara vond ik dat de juiste 
spelling Rozevelt is. 

Sara Rozevelt was een dochter van koopman 
Levie Rozevelt en Reina Trompetter. Zij trouwde 
op 29 juli 1915 te Groningen met Simon van 
Zuiden, geboren op 5 juli 1888 te Hoogeveen. Op 
4 april 1927 werd het echtpaar ingeschreven als in
woners van Den Haag. Op 22 maart 1934 vestigden 
zij zich officieel in Breukelen-Nijenrode. 

In de notulen van de gemeenteraadsvergadering 
van Breukelen-Nijenrode op 10 september 1940 is 
een verzoek om een gratificatie voor verrichte 
werkzaamheden door S. van Zuiden beschreven. 
Men besloot de hulpkeurmeester een gratificatie 
van ƒ 100,- te verlenen.2 

In de raadsvergadering van 15 oktober 1940 werd 
gevraagd naar de plannen van het College van B&W 
ten aanzien van hulpkeurmeesterS. van Zuiden, ook 
in verband met de "bepalingen ten aanzien van over
heidspersoneel van joodschen bloede". De voorzit
ter zei dat er geen bijzonderheden bekend waren.2 

Op 4 september 1942 moest het gezin Van Zui
den gedwongen Breukelen verlaten en vertrokken 
zij naar Amsterdam. Simon van Zuiden overleed op 
1 oktober 1942 en Sara van Zuiden-Rozevelt op 27 
augustus 1943, beiden in Auschwitz. Twee broers 
van Sara, Abraham (geb. 16 maart 1879, Gronin
gen) en Hartog (geb. 18 februari 1883, Groningen) 

Rozevelt kwamen eveneens in Auschwitz om, res
pectievelijk op 15 december en 30 september 1942. 

Het gezin Philips 
In het Dienstbodenboek, dat deel uitmaakt van 

het vooroorlogse bevolkingsregister van de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, werd op 28 februari 
1931 Leo Philips ingeschreven (eerst onder de F 
maar met een vervolgaanwijzing naar de P).3 Hij 
was op 6 oktober 1903 in Doetinchem geboren; zijn 
beroep was loodgieter en hij woonde in het dorp 
Breukelen op Korenpad 17. 

Op 23 maart 1933 trouwde Leo Philips in 
Amsterdam met Sara Hillesum, geboren 28 juni 
1900 te Amsterdam. Op diezelfde dag verhuisde het 
gezin naar de Engel de Ruyterstraat 27 en kreeg het 
een eigen gezinsblad met de aantekening N.I. (Ned. 
Israëlitisch). Leo Philips was inmiddels chauffeur 
geworden. Op 6 januari 1935 werd hier Jeremias 
Philips geboren. 

Op 21 januari 1938 vertrok het gezin naar Deur-
loostraat 88 hs te Amsterdam. 

In het boek In Memoriam*, waarin de namen van 
ruim 100000 joodse oorlogsslachtoffers staan ver
meld die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Ne
derland werden gedeporteerd en van wie geen graf 
bekend is, lezen we: 

Philips, Leo, 6-10-1903 Doetinchem, 30^1-1943 Auschwitz 
Philips-Hillesum, Sara, 28-6-1900 Amsterdam, 19-2-1943 

Auschwitz 
Philips, Jeremias, 6-1-1935 Breukelen, 25-1-1943 Auschwitz 

Het gezin Engelsman 
Op een onbekend moment in het midden van 

de 19de eeuw (de gemeente heeft geen datum in
gevuld) vestigde zich in Kockengen op Dorp 75b 
Joseph Nathan Engelsman, geboren 6 mei 1828 
te Amsterdam, beroep kleinhandelaar, kerkgenoot
schap Ned. Israëlitisch, samen met zijn vrouw 
Schoontje Hartog, geboren 13 december 1828 te 
Amsterdam en dochter Betje, geboren 29 november 
1855 te Harmelen.5 

In Kockengen werden achtereenvolgens nog 
zeven kinderen Engelsman geboren: Hartog (5 juli 
1857), Nathan (12 februari 1860), Fijtje (22 mei 
1862), Jacob (31 januari 1864), Saartje (25 augus-
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Aanmeldingsplicht voor personen van 
geheel of gedeeltelijk joodschen bloede 

BREUKELEN-NIJENRODE 
De burgemeester van BREUKELEN-GT. PIETERS maakt bekend, dat 

degenen d ie geheel o f gedee l te l i j k van joodschen b loede z i j n 

zich vóór 23 Februari 1941 bij hem moeten aanmelden. 

Iemand wordt als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede beschouwd, 
indien hij van ten minste één naar ras voljoodschen grootouder stamt. Een 
grootouder wordt zonder' meer als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze 
tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord heeft of behoort. 

Moet een handelingsonbekwame of een persoon, wiens handelings
bekwaamheid beperkt is, worden aangemeld, dan zijn in diens plaats zijn 
wettelijke vertegenwoordiger en degenen, die de daadwerkelijke zorg voor 
dien persoon op zich hebben genomen, tot de aanmelding gehouden. 

A a n m e l d i n g schr i f te l i j k 

De aanmelding mo f̂ schriftelijk geschiede" op een formulier, dat 
verkrijgbaar is ter secretarie: 
plaats: ëREUKELuN-|ll!t.NHüDU *c ./w,efi fc ^a^£/nf^ie. 

dagen: ,a//e /i^fóe/O-^^-/ 

uren: ÇàO- /S.ÔO 
De ingeleverde en onderteekende formulieren moeten daarna bij mij 

worden ingeleverd, met gelijktijdige betaling der hierna vermelde kosten. 
Ook mag toezending aan mijn adres geschieden, mits de kosten gelijk

tijdig worden gestort of overgeschreven op de postgirorekening nr. . £/ûS?Vs 

ten name van ^-^/zeé-Ti/e: <£/&l£/aiï-*if l!^^ï<jéi2*^^jÇf#^zns6 

Kos ten van aanmeld ing 

Als bewijs van aanmelding wordt een aanmeldingsbewijs uitgereikt, 
waarvan de kosten ƒ 1,— bedragen. Is iemand niet in staat deze kosten 
te betalen, dan is de Israëlietisch-kerkelijke gemeente, waartoe hij behoort, 
tot betaling der leges verplicht. Behoort hij niet tot een dergelijke gemeente, dan 
kan het bedrag verminderd worden of vrijstelling van betaling worden verleend. 

St ra fbepa l ingen 

Hij, die door zijn schuld niet aan de op hem rustende verplichting tot aan
melding voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

BREUKELEN-3T. PIETERS Si Anc,^2 1941. 
BREUKELEN-NIJENRODE _ y f 

üe Burgemeester voornoemd, 

Afb. 1. In een eerder artikel in dit 
tijdschrift (jaargang 10, nr. 4, blz. 
231) werd opgemerkt dat in de op
gave van de in de Gemeente Breu
kelen-Nijenrode wonende joden ook 
namen stonden van kinderen met 
een joodse vader en een niet-joodse 
moeder, zij zouden volgens de jood
se opvattingen officieel geen joden 
zijn. Nader onderzoek leerde me 
echter dat de bezettingsautoriteiten 
toen oordeelden op het afstammen 
"van ten minste één naar ras voljood
schen grootouder", zoals in deze 
affiche omschreven is. (Uit Nieuw 
Archief Gemeente Breukelen, inv. 
nr. 445.) 

tus 1865), Abraham (30 december 1866) en Izaac 
(Isaac) (22 maart 1869). 

Op 1 juli 1872 verhuisde het gezin Engelsman 
naar Woerden. 

In het boek In Memoriam* staan genoemd: 

Engelsman, Jacob, 13-1-1864 Kockengen, 26-1-1943 Ausch
witz 

Mestriz-Engelsman, Saartje, 25-8-1865 Kockengen, 19-2-1943 
Auschwitz 

Engelsman, Isaac,6 22-3-1869 Kockengen, 5-2-1943 Auschwitz 

Noten 

1 HJ. van Es, 1995. Breukelen in oorlogstijd. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 67 - 92, in 
het bijzonder blz. 71 en 90. 

Nieuw Archief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te 
Breukelen), inv. nr. 16. Raadsnotulen Breukelen-Nijenrode 
maart 1938 - aug. 1941. Daarin: Notulen van de gemeente
raadsvergadering van 10 september 1940. 
Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 1478. Bevol-
kingsregistrer Breukelen-Nijenrode 1920 - 1940, Dienst-
bodenboek, blad 81 en inv. nr. 1468. Bevolkingsregister 
Breukelen-Nijenrode 1920 - 1940, deel L - Sch., blad 1141. 
Anoniem,1995. In Memoriam. SDU-Uitgeverij, 's-Graven-
hage, 858 blz. 
Archief van de voormalige Gemeente Kockengen (Ge
meentehuis te Breukelen), inv. nr. 1802. Bevolkingsregister 
1862 -1890, blad 62. 
In het boek In Memoriam staat zijn voornaam gespeld als 
"Isaac" en in het Archief van de voormalige Gemeente 
Kockengen als "Izaac". 
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