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Een Langbroeks gezin in oorlogstijd
loop Alberts*
Dirk en Marrigje Alberts-van Cooten zijn door
de staat Israel postuum geeerd door aan hen de
medaille van de Rechtvaardigen onder de
Volkeren toe te kennen, met bijbehorende oorkonde, en door hun namen te graveren in de
eremuur in de Tuin der Rechtvaardigen bij Yad
Vashem in Jeruzalem. Wie waren deze Dirk en
Marrigje en waarom kregen zij deze Israelische
onderscheiding?

Dirk Antonie Alberts werd op 7 april 1892 geboren te Leersum als zoon van Johannes
Hendrikus Alberts ( 1859-1929) en Cornelia
Hendrika van Swieten (1860-1939). Marrigje
van Cooten werd op 16 oktober 1891 geboren
te Langbroek als dochter van Anthonie van
Coo ten ( 1864-1943) en Hendrika Wilhelmina
de Kruijf (1866-1946).
Dirks vader had een broodbakkerij in de
Hitkamp te Leersum en de vader van Mar begon een meelzaak in Langbroek en later een
filiaal in Leersum. Dirk begon als krullenjongen (dat is iets anders dan een jongen met
krullen , want die had hij niet), werd vervolgens
timmerman, maar toen zijn twee broers die de

~~~~~[W~~ll IJJ7
- .tll!::llr-t 'l•tm

i11!r111 tj1!J
ift7,~i1Jl~
.CJ7UJTI
J1;,()1' 0!::\Ul

.nunml 11:n

.=w' ,,.l o7um

~
!."'

:Jm\Sa.[qm.lsracf

5EP'<E<nl*R...25. 1.9.96

~ .4r~"J;~~.~~; "'<;,6 :/>k
~B

ot~eaw.raolHe Y.ll)~t>rU~ot

o•,v-i,' ::J o1• :1 1n•J
r:l\m f) -,:t)l;t'

"~

I~

~~, Jjj
~ornot'W~~To<:o.'S

((,-I'OEUER SAUES ODE LIFE IS AS THOUGH HE HAO SAUED THE EDTIRE

111<; /

wo9."<)

Links Dirk (1892-1973) en Marrigje Alberts-van Cooten (1891-1950) en rechts de in 1996 aan hen toegekende oorkonde
(collectie auteur)
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bakkerij dreven heiden in militaire dienst
moesten , nam hij voor hen waar en zette de
bakkerij goed op poten . Mar werd door haar
vader in Leersum gedetacheerd om daar de administratie van de meelzaak te voeren. Toen
Dirk het meel voor de bakkerij , door de rantsoenering gedwongen, voortaan bij de firma

Van Cooten op Lombok moest halen, ontmoette hij daar Mar. En zo is het begonnen.

De Leersumse jaren
Na de nodige strubbelingen en nadat ook Dirk
zijn diensttijd had vervuld, trouwden Dirk
Antonie Alberts en MarTigje van Cooten met

Mien, Joop, Cor en Dit Alberts op de lagere school in Nederlangbroek (collectie auteur)
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elkaar op 6 mei 1920. Het echtpaar vestigde
zich te Leersum in een pand op de hoek van de
Rijksstraatweg en de (huidige) Meester
Bosweg ('t Hoekje), waar later Jan Lagemaat
en Kobus Langelaar hebben gewoond. Dirk
handelde in eieren en Mar had een comestibleswinkel aan hui s.Toen vader Toon van
Cooten zich in 1927 uit de meelzaak in
Langbroek terugtrok, droeg hij deze over aan
twee van zijn kinderen , Mar en Niek, terwijl
het filiaal in Leersum werd voortgezet door
twee andere kinderen, Toon en Kees. Derhalve
verhuisden Dirk en Mar in september 1927
van Leersum naar Langbroek.
Intussen waren er in Leersum vier kinderen
geboren: Johannes Hendrikus (Joop, 1922),
Hendrica Wilhelmina (Mien, 1924-1996),
Cornelia Hendrika (Cor, 1926-1962) en Dirkje
(Dit, 1927-1997). In Langbroek werd nog
Anna Carolina (Annie, 1930) geboren. Toen de
oorlog in mei 1940 in Nederland uitbrak, waren de gezinsleden respectievelijk 48, 48, bijna
18, 16, 14, bijna 13 en 9 jaar oud. Tijdens de
bezettingsjaren (mei 1940-mei 1945) groeide
langzaam het verzet tegen de Duitse overweldiger, waar het hele gezin bij betrokken raakte,
respectievelijk actief aan deelnam.

De schroef wordt aangedraaid
Na de oorlogsdagen van 10-15 mei 1940 leek
het Ieven aanvankelijk zijn gewone vooroorlogse gang te hernemen. Maar spoedig bleek
dat dit een fictie was. In juni al kwam het
brood 'op de bon' . Iedere Nederlander kreeg
een distributiestamkaart waarmee je bonkaarten kon krijgen voor voedingsmiddelen, textiel ,
brandstof enz. De met de jaren steeds strakkere rantsoenering eindigde met de hongerwinter
van 1944/45.
In juli 1940 wordt het luisteren naar buitenlandse radiostations verboden. Maar omdat dit
verbod grootscheeps werd overtreden, komt in
mei 1943 het bevel, aile radiotoestellen in te
leveren. Niet iedereen heeft echter zo'n toestel
en bovendien worden de meest voorwereldlijke
apparaten ingeleverd, terwijl het goede toestel
verdwijnt in een geheime bergplaats boven of
onder de grand.
In november 1940 wordt het persoonsbewijs
(PB) ingevoerd voor alle Nederlanders van 15
jaar en ouder, een document met foto en vinHet Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

Bonkaarten voor levensmiddelen en brandstoffen
(collectie auteur)

gerafdruk dat men altijd bij zich moet dragen .
Op I februari 1941 wordt in de Amsterdamse
jodenwijk de eerste razzia gehouden, de jacht
op joden die, na gegrepen te zijn, naar concentratiekampen werden gestuurd, waaruit na de
oorlog slechts weinigen terugkeerden. Om het
de vijand wat makkelijker te maken, moesten
de joden met ingang van mei 1942 verplicht de
gehate zespuntige gele ster met daarop het
woord Jood dragen. In 1943 moeten studenten
de zogenoemde loyaliteitsverklaring tekenen ,
3

De verplichte Jodenster (uit: Aanzien 40-45. Z.p. , z.j. , 96)

op straffe van niet meer te mogen studeren en
tewerkstelling in Duitsland. Oud-militairen die
zich moeten melden, treft eenzelfde lot. En ten
slotte moeten aile mannen van 18-35 jaar zich
melden om voor de Duitsers te gaan werken,
ten einde op die manier meer Duitse mannen
en jongens te kunnen inzetten aan het front.

Groeiend verzet
Tal van Nederlanders weigerden zich aan de
maatregelen van de bezettende macht te onderwerpen . Oat betekende echter wei , dat zij niet
thuis konden blijven, maar elders onderdak
moesten zien te vinden. Zij vormden met elkaar de steeds groeiende categorie van de
'onderduikers'. En wie zelf geen plekje wist te
vinden , moest door anderen worden geholpen.
Oat gold in de eerste plaats voor de joden,
maar daarna ook voor a! die andere ·e erder genoemde categorieen. Daar kwamen na de
algemene spoorwegstaking in september 1944
de spoorwegmensen nog bij.
Henk Bakhuizen (toen 21) werkte in 1941 in
Sliedrecht, maar vertrok wegens dreigende tewerkstelling in Duits1and naar zijn ouderlijk
huis in Doorn. Hij ging een typecursus volgen
bij instituut Van Manen aan de Meenkschelaan
in Driebergen. Op zeker moment werd hij door
de heer Van Manen benaderd met de vraag of
hij misschien een plek wist of kon zoeken voor
iemand die moest onderduiken. En zo ro1de
Henk in het verzetswerk. Op zijn beurt betrok
hij zijn vriend Harry Hello uit Langbroek bij
het werk. En Han·y schakelde plaatsgenoot
loop Alberts weer in .
Henk kwam in 1942 in contact met Mien

Trouwfoto Henk Bakhuizen en Mien Alberts, metal s bruidsmeisjes Dit en Annie Alberts, 28 mei 1947 (foto W.N. van Oest)
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Alberts (toen 18), die na het behalen van het
eindexamen gymnasium de secretaresse-opleiding bij Schoevers in Utrecht was gaan volgen.
De kennismaking groeide uit tot een duurzame
relatie. Op 13 maart 1943 - het zou een tumultueuze dag worden' - , Miens 19e verjaardag,
verloofden zij zich met elkaar en ze trouwden
in mei 1947.

Hedi - Leni - Edna
In Driebergen was een uit Oostenrijk afkomstig joods meisje van een jaar of twaalf
ondergebracht. Zij Iiep daar met de bekende
gele jodenster op, maar kon niet Ianger in
Driebergen blijven. Henk bracht haar naar
Langbroek, waar zij in huize Alberts welkom
was en zonder ster vrij mocht rondlopen. Haar

waar zij op het eind van de oorlog toch nog gepakt is en naar Bergen-Belsen weggevoerd,
waar zij is overleden.
Hedi kreeg hier de oer-Hollandse naam Leni
Jansen. Zij was een intelligent kind, dat ongewilde confrontaties handig wist te vermijden.
Toen het in Langbroek op den duur te gevaarlijk werd, heeft zij nog een tijdje bij familie in
Amerongen doorgebracht. Vader Alberts heeft
aangeboden dat zij ook na de oorlog mocht
blijven in het gezin waarin zij feitelijk al was
opgenomen. Maar joodse familie en joodse instanties waren er na de oorlog fel op, joodse
kinderen voor het jodendom te behouden. Zo is
Leni in een joods kindertehuis in Gouda terechtgekomen en vandaar overgebracht naar
Israel. Daar is zij getrouwd, heette voortaan
Edna Harel, heeft twee dochters en later enkele
kleinkinderen gekregen en woont nog steeds
met haar man in Tel-Aviv.

L.O.'ers, KP'ers en koeriersters
Naarmate het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen toenam, wilden steeds meer vooral
jonge mannen onderduiken. Gelukkig nam ook
het aantal hulpverleners toe. Joop schakelde

Leni kort na de oorlog. In haar onderdu iktijd had ze twee
lange vlechten (co ll ectie auteur)

oorspronkelijke naam was Hedi Scharstein.
Haar vader had zelfmoord gepleegd toen Hitler
Oostenrijk annexeerde. Moeder en dochter
kwamen via Duitsland in Nederland terecht en
werden hier gescheiden van elkaar ondergebracht. De moeder in de buurt' van Lunteren,
Het Kromme-Rijngebied, 39-112 (2005)

Harry Hell o ( 1920-1987) (collecti e auteur)
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Het legitimatiebew ijs van de L.O. van Joop Alberts (collectie auteur)

een oud-schoolkameraad uit Leersum in,
Harry, die ambtenaar op het gemeentehuis in
Langbroek was en contacten had in Cothen en
Wijk bij Duurstede. En zo ging het ook elders
in het land. De helpers uit Driebergen, Doorn,
Maarn, Leersum, Amerongen, Wijk bij
Duurstede, Cothen en Langbroek kwamen in
de loop van 1943 van tijd tot tijd bijeen ten
huize van de familie Van Manen in Driebergen.
Daar werden aspirant-onderduikers ' uitgewisseld' alsop een soort beurs. "Wie kan er
nog een bakker gebruiken?" "lk heb een jodin
die zo gauw mogelijk moet verkassen." "Ik kan
nog wei een paar jongens bij boeren plaatsen."
Enzovoorts.
Langzamerhand werd het werk niet aileen
districtsgewijze, maar ook gewestelijk en landelijk georganiseerd. Zo ontstond de L.O. , de
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.
Maar al die onderduikers moesten ook eten.
Op boerderijen was dat meestal niet zo'n probleem, maar elders wei. Langs de reguliere
weg kon men hier niet meer in voorzien en dus
moest men op andere wijze aan bonkaarten en
Het Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

distributiekaarten komen. Ook blanco persoonsbewijzen en vrijstellingspapieren
(Ausweise) waren nodig, om ondergedokenen
die gevaar Iiepen aan een andere identiteit te
helpen of om het hen mogelijk te maken zich
(betrekkelijk) vrij te bewegen.
Zo ontstonden de z.g. knokploegen, de KP'ers.
Zij overvielen distributiekantoren, distributietransporten, gemeentehuizen en ook
bevolkingsregisters. In een later stadium soms
ook gevangenissen en andere plaatsen waar gepakte kameraden waren opgesloten, om hen,
desnoods met geweld, te bevrijden.
Vervolgens moesten die buitgemaakte bonkaarten en andere papieren ook nog over de diverse
dorpen en steden verspreid worden om ze hun
uiteindelijke bestemrning te doen bereiken.
Welnu, voor dat gevaarvolle werk kon je het
beste jonge meisjes inschakelen. Die liepen het
minste kans om te worden 'gepakt'. Dat gilde
van koeriersters is van onschatbare waarde gebleken. Zij vervoerden niet aileen bonkaarten
en andere waardepapieren, maar ook geheime
berichten en wapens. En dat alles meestal per
fiets en over grote afstanden, met gevaar voor
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Het oorspronkelijke en het va lse PB van Dit Alberts, die Dini van den Broek was gaan helen (collectie auteur)
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eigen Ieven. Van de wapens werd zo weinig
mogelijk gebruik gemaakt, maar ze moesten er
wei zijn en werden 6f buitgemaakt 6f gedropt
vanuit Engeland.
Overval in Langbroek
Een van de eerste knokploegen die werd gevormd, was die van Jan de Groot. Zijn eigenlijke naam was Freerk Postmus, hij was afkomstig uit Oosternijkerk in Friesland en kende de
familie Alberts van voor de oorlog. Derhalve
zocht en vond hjj in Langbroek een pied-a-terre voor zijn verzetsactiviteiten.

halfuur het geboortenregister van 1903-1940,
het bevolkingsregister en een aantal blanco
persoonsbewijzen buitmaken. Wachtmeester
van de marechaussee Bouw was van tevoren
gevraagd maar liever uit de buurt te blijven.
Maar de volgende dag moesten Bouw en Harry
wei samen proces-verbaal opmaken van het gebeurde!
Jan de Groot was helaas nogal onvoorzichtig.
Zo is het een paar keer gebeurd dat op een
adres waar hij de nacht had doorgebracht, na
zijn vertrek een pi stool werd gevonden dat hij
de vorige avond onder zijn kussen had gelegd
- de jongens moesten op alles voorbereid zijn
- maar vergeten was mee te nemen. Of deze
onvoorzichtigheid hem ten slotte noodlottig is
geworden? In elk geval is hij op 18 augustus
1944 in Zeist gearresteerd en naar het concentratiekamp Neuengamme overgebracht, waar
hij , 23 jaar oud, is overleden.
Huize Alberts
Een andere verzetsman die vanuit huize
Alberts opereerde was Dirk, wiens echte naam
Adriaan Maljers luidde. Hij was een uit
Zeeland afkomstige politieman en had bij het
onderduiken zijn dienstwapen voor het gemak

Jan de Groot (Freerk Postmus, 1921-1 944) (collectie auteur)

Meestal opereerde zijn ploeg in het centrum
van het land. De jongens waren overigens zeer
mobiel, ook al om de pakkans zo klein mogelijk te maken.
Op 11 januari 1944 is het gemeentehuis van
Langbroek aan de beurt, Harry, die daar immers werkte, had de nodige inlichtingen
verstrekt en zo konden de jongens binnen het
Het Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)
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maar meegenomen. Hij behoorde tot de groep
van Daan die in Veenendaal gestationeerd was.
Daan was een felle communist die zijn ideeen
niet onder stoelen of banken stak. Het merkwaardige was, dat felle communisten en
overtuigde christenen in het verzet prima konden samenwerken. Overtuiging en
uitgangspunt waren radicaal verschillend, maar
zij hadden een gemeenschappelijk doel : bestrijding van de vijand. Daar hadden zij als het
moest hun Ieven voor over.
Terwijl Joop zich aanvankelijk aileen met het
onderduikerswerk bezig hield, fungeerden Cor
en Dit Alberts, bakvissen nog, als koerierster.
In de loop van 1943 verhuisden Henk B. en
Cor naar Amsterdam, waar de top van het verzet zetelde. Henk was al een paar keer de dans
ontsprongen, maar toen hij eens vanuit
Amsterdam naar Doorn ging om de verjaardag
van zijn broer mee te vieren, ging het rnis . Bij
Driebergen werd hij gearresteerd en door een
Landwachter (handlanger van de Duitsers) per
fiets (!) naar Utrecht gebracht, waar Henkin de
gevangenis aan het Wolvenplein werd opgesloten. Weliswaar had hij op zijn (valse)
persoonsbewijs 'Pfarrer' staan, maar dat mocht
niet baten. Niemand van thuis wist waar hij
was. Gedacht werd aan Kamp Amersfoort.
Vader Alberts ging met zijn dochter Mien erheen. En jawel , aan de poort van het kamp
vernamen zij dat Henk daar zat. Ze moesten de
volgende dag maar terugkomen met wat levensrniddelen, dan zouden de bewakers wei
zorgen dat die bij Henk terechtkwamen. Mien
de volgende dag met brood enz. naar
Amersfoort en dat afgeleverd aan de ' heren ',
die alles dankbaar hebben ingepikt. Wat later
kwam de farnilie er via Cees van Dijk, een verzetsman uit Utrecht die contacten had met de
gevangenis, achter dat Henk op het
Wolvenplein zat. Toen vader Alberts zich daar
bij een vertrouwde bewaker meldde, werd hij
begroet met: "0 , bent u nou die meneer
Alberts over wie ik al zoveel gehoord heb?"
Dat was wei even schrikken voor pa Alberts.
Henk zat er samen met een Vermeulen , die na
de aanslag op Rauter uit zijn eel werd gehaald om, als represaille, samen met tal van
anderen, bijvoorbeeld ook Frans van Dijk uit
Doorn, op Fort De Bilt te worden gefusilleerd. Dat had ook Henk kunnen overkomen.
Het Kromme-Rijngebied, 39-l/2 (2005)

Via-via is hij later toch vrijgekomen.
Dirk, die zich voornamelijk met sabotage-activiteiten en pilotenhulp bezig hield, is wei
terdege in Kamp Amersfoort terechtgekomen.
Maar ook daar ging vader Alberts, nu met
dochter Dit, op af en het is hem gelukt Dirk
vrij te krijgen.

Glorende vrijheid
Terwijl de Duitse druk almaar toeneemt, vindt
op 6 juni 1944 de lang verwachte Invasie
plaats, de massale landing van geallieerde treepen op de Normandische kust. Op 23 augustus
wordt Parijs bevrijd, op 3 september Brussel.
Twee dagen later volgt de oprichting van de
Binnenlandse Strijdkrachten, de BS, met Prins
Bernhard als bevelhebber. Maar die vijfde september zal ook de geschiedenis ingaan als
'Dolle Dinsdag ' . Iedereen verwacht nu spoedig
de bevrijding. Duitsers en NSB 'ers verlaten in
paniek het land, op weg richting Duitsland. Het
is een complete chaos. De plaatselijke verzetsmensen waren intussen doorgegaan met hun
activiteiten. In augustus 1944 worden twee
onderduikers gepakt: Ries Volwerk uit Cothen
en Jan van Capelle uit Langbroek. Via het po1itiebureau in Doorn worden ze - dat kon HmTy
bewerken - opgesloten in het cachot te
Langbroek. Harry en Joop willen hen bevrijden. Wachtmeester Bouw krijgt een seintje,
zodat hij buitengaats kan gaan. Met een kleine
groep wordt de celdeur geforceerd en worden
de jongens bevrijd. Maar ook Dolle Dinsdag
geeft aanleiding tot actie over te gaan. Om het
terugtrekken van de Duitsers zo vee1 mogelijk
te belemmeren, wordt in Langbroek besloten
tot het aanbrengen van een valkuil in de verbindingsweg Cothen-Doorn. Ook een
boomversperring en het vernielen van de brug
over de Langbroekerwetering bij Sterkenburg
staan op het programma. In Wijk bij Duurstede
worden de ponten van het Wijkse en het
Beusichemse veer op drift gebracht.
Dirk en Dit blazen een spoorlijn in Overberg
op. En dat gebeurt op meer plaatsen, om treintransport naar Duitsland te verhinderen of
althans te vertragen. Een algemene spoorwegstaking, vanuit Engeland opgedragen, volgt. En
dan vinden op 17 september de geallieerde
luchtlandingen plaats in de omgeving van
Arnhem en volgt de strijd om de brug over de
9

Rijn, die helaas 'een brug te ver' blijkt te zijn.
De geallieerden moeten zich terugtrekken en
de Waal vormt de komende maanden de grens
tussen bezet en bevrijd gebied. Een grote deceptie voor de geknechte noord-Nederlanders,
inclusief het verzet. Duitsers en NSB'ers keren
terug en men moet zich voorbereiden op nog
grotere Duitse druk en op de winter die een
hongerwinter zal blijken te zijn.
Bevrijding: wanneer?

Droppings
Intussen hebben er in de loop van 1944 heel
wat droppings vanuit Engeland plaatsgevonden, zowel van geheimagenten met
zendapparatuur als van wapens voor het verzet.
Wapens zijn in Langbroek verborgen geweest
in een grafkelder op het Langbroekse kerkhof,
in de openbare lagere school te Overlangbroek,
waar Kees ten Wolde hoofd van was, in een
schuurtje bij Wim Woudenberg aan het eind
van Overlangbroek en achter in de boomgaard
bij Kees Tijsseling van Dina's Hoeve aan de
Amerongerwetering. Daar brachten Harry,
loop en Wim Vos ze in een handkar naar toe.

De achterkant van het herdenkingsmonument op het kerkhof te Nederlangbroek (foto George Flipse)

Piet de Springer (Jan de Bloois 19 16- 1944) (collectie auteur)

Een passerende Duitser die hen zag zeulen,
bood zijn hulp aan, maar dat hebben ze veiligheidshalve toch maar beleefd afgewezen.
Achter in een weiland in Overlangbroek is met
de stenguns, een uitvinding van de geallieerden, wei geoefend.
In de laatste maanden van 1944 zijn niet minder dan zes geheimagenten in Langbroek
werkzaam geweest. Zij wisselden regelmatig
van standplaats. Enkele zendpunten waren de
boerderijen van Sjaan van Kleef, Kees
Swaluwenburg en Toon van Cooten in Nederen Overlangbroek en de Jacobshoeve aan de
Gooijerdijk. Het was hun werk, berichten die
voor de geallieerde oorlogvoering van belang
waren, door te seinen naar Engeland. Maar tijdens dat seinen konden zij worden 'gepeild'
door de Duitsers; vandaar die veelvuldige wisseling. Hun verbindingsman was Piet de
Springer, eigenlijk Jan de Bloois, uit Maasland.
In 1943 was het hem, na een eerste mi slukte
paging, gelukt in een boot over te steken naar
Engeland. Daar volgde hij een opleiding tot
marconist, leerde parachutespringen en omgaan met wapens en sabotagemateriaal. In mei
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1944 werd hij in het zuiden van ons land gedropt, maar zijn werkterrein was Langbroek en
omgeving. Op 30 december 1944 werd hij bij
een bezoek aan een van de vaste adressen, kapper De Jong in Langbroek, daar opgewacht
door de Feldgendarmerie. Bij een poging te
vluchten werd hij neergeschoten. Op het kerkhof te Langbroek is hij begraven en daar vindt
men ook het herdenkingsmonument. Een poging van Dit om Piet onderweg op te vangen
mislukte doordat hij een andere dan de gewone
route had genomen.

Crossen, Chris en kras
Na de mislukte september-operatie (Market
Garden) bij Amhem waren er heel wat piloten
en andere geparachuteerde rnilitairen in bezet
gebied achtergebleven. Voorzover zij niet door
de Duitsers gevangen werden genomen, doken
zij onder, vooral op de Veluwe. Verzetsmensen
hebben zich beijverd om zo vee! mogelijk van
hen te doen terugkeren naar het bevrijde zuiden van ons land, zodat zij opnieuw in de strijd
konden worden ingezet. Met het oog daarop
zijn er een paar zogenaamde pilotenlijnen ontworpen. Het meest bekend zijn geworden de
grootscheepse operaties Pegasus I en Pegasus
II, waarbij getracht is een grote groep militairen bij Renkum de Rijn te Iaten oversteken.
De eerste poging (22-23 oktober 1944), waarbij het ging om een groep van 150 airbornes,
slaagde. De tweede poging (16-18 november)
werd een jammerlijke mislukking doordat men
op een Duitse patrouille stootte. Slechts zeven
man lukte het om de overkant te bereiken.
In onze regio was de aanlooproute vanaf
Overlangbroek de Domselaarsteeg, dan een
stuk Amerongerwetering, en via de Natewisch
bereikte men de dijk tussen Wijk bij Duurstede
en Amerongen bij 'de Duinen' tegenover
Maurik. Hier had Piet (de Springer) een roeibootje in het riet verborgen, waarmee hij de
militairen naar de overkant van de Rijn bracht
(de crossing). Daar werden ze opgevangen
door de familie Kok uit Maurik. Vandaar
moesten ze naar Tiel worden gebracht en de
Waal oversteken om in het bevrijde Nijmegen
te komen. Dirk, Dit en anderen brengen de rnilitairen die 'over' wilden eerst naar Langbroek,
waar ze tijdelijk worden 'gestald' . Vandaar kon
de beschreven route beginnen. Deze mannen
Het Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

Chris Cornelisse (190 1-2002) (uit: L. Caspers, Luizen in de
Pels. Leersum, 1991 , 90)

hadden er geen flauw idee van, hoeveel risico
hun helpers bij dit alles liepen. Ter illustratie:
Harry haalde er eens en paar uit Wijk bij
Duurstede, waar ze bij Niek en Jetty Cramer
waren ondergebracht. Ze hadden intussen een
beetje fietsen geleerd. Toen ze met Hany - uiteraard ook weer op de fiets - vertrokken,
reden ze uitbundig zwaaiend en luid roepend
(met Engels accent!) 'Daag Jetty ' weg. Het liep
gelukkig goed af.
Een vee] gebruikt verzamelpunt was ook het
huis van Chris Cornelisse in Amt:rongen. Chris
heeft het niet aileen overleefd, maar bewezen
zeer kras te zijn: injuli 2002 is hij , ruim 101
jaar oud, overleden.

Klaas, Kerst en koeien
Als Sinterklaasverrassing werd op 5 december
1944 het kantoor van de firma Van Cooten in
Langbroek, waar vader Alberts als mededirecteur de scepter zwaaide, door de Duitsers
gevorderd en op het dak van een pakhuis werd
een zend- en ontvanginstallatie geplaatst. Dit
zou zonder twijfel door een van de geheimagenten worden doorgeseind naar 'de
overkant' . En dus achtten de gezinnen Alberts
en Van Cooten, die naast elkaar woonden, het
geraden hun huis te ontruimen en elders onder11

Het pakhui s van de meelhandel in Langbroek waar het seintoestel op kwam te staan. Yooraan het kantoor en helemaal
rechts een gedeelte van het woonhuis (collectie auteur)

Portret van den houder (de houdster) van dit
ident!teitsbewljs.
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Het identiteitsbewij s van het Rode Kruis van II juli 1944 en de kaart (pagina 13), behorend bij het na de oorlog
uitgereikte herinneringskrui s 1940- 1945, ten behoeve van Joop Alberts (collectie auteur)
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dak te zoeken. Oat vonden de Van Cootens in
Cafe Damen in het centrum van Langbroek en
de Albertsen bij de broers en zusters Alberts
aan de Middelweg in Leersum. Overdag gingen vader Alberts en dochter Mien naar
Langbroek, waar zij kantoor hielden in de ontruimde voorkamer van het woonhuis. De
pilotenlijn via Maurik was intussen niet meer
te gebruiken. Een alternatief was de lijn via de
Biesbosch 2•
De Betuwe werd door de Duitsers onder water
gezet. In oktober 1944 waren de vrouwen en
de kinderen al geevacueerd en in december
volgden de mannen. Maar in het centrum van
Maurik en op de boerderijen in de wijde omgeving bleven velen achter.
Joop en Harry waren in die dagen zwervende.
De eerste vertoefde bij familie in Amerongen,
de laatste in Wijk bij Duurstede. Eind december vertrok de Transportcolonne van het Rode
Kruis uit Amerongen naar Maurik om in de
eerste plaats zieken, maar ook anderen die op
de bovenverdieping van hun boerderijen vertoefden, te evacueren. Joop die lid was van de
Transportcolonne in Doorn, ging mee. Met de
veerpont de Rijn over, een stuk over de dijk
richting Rijswijk en dan ter hoogte van Maurik
met een boerenwagen - de paarden Iiepen tot
Het Kromme-Rijngebied, 39-112 (2005)

aan hun buik door het water! - naar het centrum van het dorp, de enige plek - de dorpen
werden oudtijds op een terp gebouwd - die
nog droog was. Het Rode Kruis nam zijn intrek in het plaatselijk cafe, om vandaaruit het
reddingswerk te cobrdineren. De Duitsers waren al volop bezig met de evacuatie. Aileen
niet van de mensen, maar van het vee, daar
hadden zij, vanwege het vlees meer belang bij.
Met platboomde schuiten haalden zij de koeien
uit de omgeving en stalden deze in de kerk die
ook nog droog stond. Het Rode Kruis schakelde de mensen in die een roeiboot hadden. Met
elke boot ging een Rode-Kruisman mee voor
het in de eerste plaats ophalen van zieken en
ouderen. Bij een boerderij aangekomen moest
men de zieke, soms op een brancard, via een
klein bovenraam naar het wiebelende bootje
transporteren . Vanuit het centrum ging het dan
weer op een wagen door het water naar de dijk
en met de pont over de Rijn naar Amerongen ,
waar een centrale opvangpost was ingericht.
De Rode-Kruishelpers brachten de nacht door
op de zolder van het postkantoor, dat zij aileen
met lange Iieslaarzen aan droogvoets konden
bereiken. Oat zijn misschien wei de merkwaardigste kerstdagen die wij in een lang Ieven
hebben meegemaakt.
13

Gelukkig Nieuwjaar!
Ja, dat zou het enkele maanden later wei worden, maar dat wisten we toen nog niet. Op
Nieuwjaarsdag 1945 gingen vader en moeder
Alberts vanuit Leersum in Amerongen naar de
kerk. Buiten was het glad. Dochter Cor had op
hetzelfde traject een koeriersdienst te vervullen. Ter hoogte van Zuilenstein kwam zij
zodanig te vallen, dat de bewoners van het
poortgebouw haar bewusteloos aantroffen.
Haar, toen ze enigszins was bijgekomen, voorzichtig mee in hui s genomen, dokter erbij
gehaald en ouders gewaarschuwd. Zware hersenschudding, langdurige rust. Overgebracht
naar de Middelweg in Leersum, heeft zij daar
maandenlang moeten bivakkeren. Joop en
Harry, die de nacht in Wijk bij Duurstede hadden doorgebracht, gingen die dag via
Amerongen ook naar Leersum. Die zondagmiddag werd de Remise Sandenburg
gebombardeerd. Enige tijd later ook de
Ruiterberg en kasteel Zuilenstein. Dergelijke
geallieerde bombardementen vonden helaas
meestal pas plaats nadat de Duitsers al weer uit
de betrokken locaties waren vertrokken.
lntussen werd de voedseltoestand nijpend.
Stedelingen trokken naar het platteland om,

dikwijls via ruilhandel , nog wat voedsel te bemachtigen. Zo kwamen ze ook bij de
meelhandel (!)Van Cooten in Langbroek, in de
verwachting dat zeker daar nog wei wat te
koop zou zijn. Maar dat was een illusie, want
de graanzolders waren leeg en het weinige
meel dat er nog lag opgeslagen, was bestemd
voor het vee en daarom , onder streng toezicht
van de CCD (Crisis Controle Dienst), na verzegelde aanvoer, door denatu reren (met een
bepaalde vloeistof vermengen) voor menselijke
consumptie onbruikbaar gemaakt. Vader
Alberts trachtte dat de mensen duidelijk te rnaken, maar werd dikwijls niet geloofd. Hij
vermagerde zienderogen , niet van de honger,
maar van ellende omdat hij zo dikwijls nee
moest verkopen.

Bevrijding
De families Alberts en Van Cooten waren inmiddels weer naar hun hui s teruggekeerd.
Mien zou 13 maart haar 21 ste verjaardag vieren. Henk B. en Cor A. kwamen er voor over
uit Amsterdam. Fietsend tussen De Bilt en
Zeist kwamen ze iemand tegen die hen toesiste: "Wegwezen !" Met een grote omweg
bereikten zij Langbroek. Het bleef, ook a! had

Gezin sfoto uit 1947 van vader en moeder Albert s met van links naar rechts Annie, Dit, Joop, Mien en Cor (collectie auteur)
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Langbroekse schonen op het Bevrijdingsfeest in mei 1945 in Langbroek. Vooraan Mien, Dit en Annie. Op de boog: vrijheid vrede vreugde (co llectie auteur)

je valse papieren, een riskante zaak. Op het
Iaatst stoorden de Duitsers zich ook niet meer
aan de Sonderausweise. Wie ze pakken wilden
pakten ze. Maar het begon te dagen, zij het niet
in het oosten. Velen, vooral in de grote steden,
hadden het niet overleefd. Ook diverse verzetsmensen hebben, soms op het allerlaatst nog,
hun zegenrijke werk met de dood moeten bekopen3. Maar het werd mei. Capitulatie en
bevrijding! Intocht van geallieerde troepen .
Wat een enthousiasme! Wat een geluk, ondanks geleden verliezen. Bevrijdingsfeesten
alom, ook in Langbroek. Dankdiensten in volle
kerken. Op 6 mei 1945 waren Dirk Alberts en
Marrigje van Cooten 25 jaar getrouwd. Zij
hebben het wei herdacht, maar niet gevierd. Er
vie! wei wat anders te vieren. Maar zij dankten
God, dat het hele gezin de oorlog behouden
was doorgekomen, ondanks tal van kritieke,
soms heel kritieke, situaties. Een wonder. Ja,
echt een godswonder!
Na de bevrijding
Vijf jaar na de Bevrijding, op 6 mei 1950,
heeft het echtpaar Alberts zijn 30-jarig huwelijk nog mogen vieren. Twee maanden later, op
7 juli, is moeder Alberts aan maagkanker overleden. Weer vijf jaar later, in 1955, is vader
Het Kromme-Rijngebied, 39- 1/2 (2005)

Alberts hertrouwd met Miep Steenhuis (19082002) die vele jaren onderwijzeres geweest is
aan de School met den Bijbel te Langbroek en
die haar benoeming voor een niet onbelangrijk
dee! aan Dirk Alberts te danken heeft gehad.
Samen hebben zij nog achttien jaar in het vertrouwde Leersum gewoond. In 1973 is pa
Alberts, 81 jaar oud, overleden. Zijn tweede
vrouw heeft hem bijna dertig jaar overleefd.
De plotselinge dood van dochter Cor in 1962 zij was pas 36 jaar oud en had een bijzonder
plaatsje in vaders hart- heeft hem diep getroffen. Cor was in februari 1947 getrouwd met
Steven Stemerding, zoon van de burgemeester
van Oost-Souburg, die met zijn gezi n moest
evacueren uit Zeeland en in Langbroek is terechtgekomen. Mien trouwde, zoals eerder
vermeld, drie maanden later met Henk
Bakhuizen. Zij overleed op Oudejaarsdag van
1996, 72 jaar oud. Dit voelde zich niet aileen
verbonden met het verzet, maar ook met de
mannen van het verzet. Met Freerk Postmus
(Jan de Groot) was zij bevriend, met Adriaan
Maljers (Dirk) is zij verloofd geweest en met
Harry Hello is zij in 1951 getrouwd. Dit huwelijk heeft echter geen stand gehouden. Harry
(1920-1987) had een andere vriendin gevonden
en Dit is jaren later hertrouwd met een vee) ou15
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Bezoek aan Tel Aviv/Jeruzalem in 1999: lneke, Len i en Joop bij de eremuur in Yad Yashem (collectie auteur)

dere man die zij heeft overleefd. In september
1997 is zij, slechts enkele maanden na haar zus
Mien, op 70-jarige leeftijd overleden.
Annie trouwde in 1954 met Huibert AI bias uit
Doorn en Joop heeft als laatste zijn verzet
moeten staken, toen hij in 1958 trouwde met
Ineke van der Hoef uit Utrecht. De oudste en
jongste zijn dus nog overgebleven van het gezin dat in zijn geheel de turbulente
oorlogsjaren heeft overleefd.

Yad Vashem
Leni is altijd met dankbaarheid blijven denken
aan haar Langbroekse tijd en haar Langbroekse
onderduikouders. Meer dan een halve eeuw na
de grote Bevrijding heeft zij kunnen bewerken,
dat de Yad Vashem-onderscheiding, zij het
postuum, aan hen is toegekend en dat hun namen zijn vermeld op de beroemde muur in
Jeruzalem.
Op 15 apri l 1997 vond in het
Vossiusgymnasium te Amsterdam een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de
Ambassade van Israel en Yad Vashem, waarin
de medaille van de Rechtvaardigen onder de
Volkeren en de bijbehorende oorkonde, door de
Het Kromme-Rijngebied, 39-112 (2005)

Commissie ter Ere van de Rechtvaardigen in
haar zitting van 5 mei 1996 postuum toegekend aan Dirk en Marrigje Alberts-van Cooten,
aan de nabestaanden zijn uitgereikt. De oorkonde eindigt met: "Hun namen zullen voor
altijd worden gegraveerd in de eremuur in de
'Tuin der Rechtvaardigen ', bij Yad Vashem,
Jeruzalem". Bij hun bezoek aan Israel in mei
1999 hebben Joop en Ineke zich er ter plekke
van kunnen overtuigen dat dit inderdaad ook is
gebeurd.
Drie jaar later hebben Leni en Arje, ter gelegenheid van Joops soste verjaardag (23 mei
2002), ook nog acht bomen Iaten planten in de
heuvels van Jeruzalem.

*J.H. Alberts ( 1922) is geboren in Leersum,
bezocht de lagere school (School met den
Bijbel) in Langbroek, de (m)ulo (Van
Heemstraschool) in Driebergen en de kweekschool voor onde1wijzers (Rehoboth) in
Utrecht. In 1940 behaalde hij de 'akte van bekwaamheid als ondeJWijzer', in 1942 de
hoofdakte, maar in 1943 ging hij zich voorbereiden voor het Staatsexamen-A (gymnasium).
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Die studie heeft het laatste oorlogsjaar stilgelegen, maar in 1946 werd deze tach met succes
bekroond. De thuisstudie in de jaren 19431946 was goed te combineren met
verzetsactiviteiten tijdens en de afwerking
daw·van na de oorlog. Van 1946-1950 studeerde loop Alberts theologie aan de Theologische
Hogeschool van de Gereformeerde Kerken aan
de Broederweg in Kampen. Uiteindelijk is hi}
tach geen predikant geworden, maar via verschillende tijdelijk banen als onderwijzer en
medewerker van het persbureau Persbelangen
en Persassociatie terechtgekomen in de uitgeverijwereld. Van 1960-1975 was hi} chef
Eindredactie bij De Gei"llustreerde Pers, een
uitgeverij van gei"llustreerde bladen te
Amsterdam. Na eenfusie vetrok hi} naar het
Hoofdkantoor van de Verenigde Nederlandse
Uitgeversbedrijven (VNU) in Haarlem. Hier
werkte hi} vier jaar op de stafafdeling Sociale
Zaken, om te besluiten met een vijfjarig verblijf
op het Secretariaat van de Centrale
Ondernemingsraad van het VNU-concern. In
1984 ging hi} met de VUT en nu doet hi} al 21
jaar 'niets'. Dat wil zeggen dat hi} onder meer
vijf jaar lang de tekstcorrectie heeft verzorgd
van Hoogtelijn, het blad van de Koninklijke
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging en
gedurende het bijna tienjarig bestaan van de
Historische Vereniging Leersum eindredacteur
is geweest van het kwartaalblad HOETWAS,
een blad waarin oak diverse series artikelen
van historische aard van zijn hand zijn verschenen.
Literatuur:
Caspers, L., Langbroek in de Tweede
Wereldoorlog. Geschreven voor de leerlingen
van de basisscholen in Langbroek ter gelegenheid van de adoptie van het monument van Piet
de Springer door de scholen. Deze adoptie
vond plaats op 12 april 1989.
Caspers, L. , Luizen in de Pels, Verzet op de
Utrechtse Heuvelrug 1940-1945. Leersum,
1991. Raadpleeg het boek op de volgende trefwoorden: Alberts D.H. (moet zijn: D.A.),
Alberts J.H. (Joop), Alberts-van Cooten M.,
Bakhuizen H.A.Th., Bloois J. de (Piet de
Springer), Bouw G.M., Caspers N.C. (Elsa,
Loek) , Cooten A. van, Cornelisse C. (Chris),
Fikse-Aiberts D. (Dit), Hello H.A.G. (Harry),
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Jong G. de en C.M. de (Gerrit en Cora), Kleef
A.G. van (Jeanne), Maljers Dirk, Postmus
Freerk (Jan de Groot) , Sterkenburg W. (moet
zijn: Wim Woudenberg), Swaluwenburg C.,
Visser A.Th. (Ted), Walde C. van.
Laan, F.I.M. van der, Leed en verzet in
Leersum 1940-1945, Het Leven van gewone
me11.sen in oorlogstijd. Leersum, 1991. Vooral
p. 69 (geboortehuis Joop, Mien, Cor en Dit
Alberts), p. 75 (geheimagenten), p. 77 (foto
Harry Hello, niet: Hilla), p. 80-81 (Piet de
Springer), p. 86 (huis kapper De Jong), p. 92
(foto afscheid district L.O. Utrecht III).
Nadere gegevens over de families Alberts en
Van Cooten in HOETWAS, periodiek van de
Historische Vereniging Leersum (HVL): 'Van
Mutsen en Meelmuizen' , 4-1 (1999) en 4-2
(1999); 'In de bakkerij', 5-3 (2000); 'Van
Cooten 's Meelhandel ', 6-2 (200 1) en 6-3
(2001).
No ten:
1. Op 13 maart 1943 werd in Doorn de collaborateur Ten
Broeke door het verzet geliquideerd. Als represaillemaatregel pakten de Duitsers een aanta1 mannen op die
niets met het gebeurde te maken hadden en brachten hen
naar Kamp Amersfoort. Slechts door bemiddeling van
de Doornse burgemeester Baron van Nagel! zijn zij weer
vrijgekomen.
2. Een van degenen die met prioriteit naar bevrijd gebied
moest worden gebracht, was de Engelse brigadegeneraal
Hackett, die bij Arnhem zwaar gewond was geraakt en
in Ede als Jan van Dalen ondergedoken had gezeten.
Koerierster Elsa (Loek Caspers), die vanuit Yeenendaal
opereerde, maar ook vier maanden bij kapper DeJong
in Langbroek in huis is geweest, bracht hem, samen met
Hans van Renkum, van Maarn naar Ammerstol, waar zij
met een roeiboot naar Groot-Ammers aan de overkant
van de Lek voeren. Yandaar is Hackett, samen met twee
andere officieren, dwars door de Alblasserwaard en de
Biesbosch naar het reeds bevrijde zuiden gebracht.
3. Naar schatting zijn er 200 a 300.000 onderduikers geweest in Nederland. Het aantal L.O.-medewerkers heeft
12 a 14.000 bedragen, het aantal KP' ers een kleine
2.300. Van hen zijn er respectievelijk 1.104 en 514 omgekomen tijdens de oorlog. Aan de Holocaust zijn zoals
bekend meer dan 100.000 Nederlandse joden ten offer
gevallen. (Gegevens ontleend aan Het grate gebod II,
gedenkboek van het verzet in L.O. en LKP.
Kampen/Bilthoven, 1951.)
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Het verloop van Dolle Dinsdag in
Wijk bij Duurstede: een reconstructie
Kees Vernooy *
Vooraf
Met behulp van de beschikbare bronnen en bijdragen van een aantal autochtone Wijkenaren
wordt in dit artikel gepoogd te reconstrueren
wat er voorafgaand, tijdens en na Dolle
Dinsdag - 3 tot en met 8 september 1944 - in
Wijk bij Duurstede gebeurde. Dit artikel heeft
vooral tot doe) om duidelijkheid te scheppen
over wat er in die oorlogsdagen in Wijk bij
Duurstede plaatsvond.
Aanleiding Dolle dinsdag
De geallieerden maakten in hun opmars in de
eerste dagen van september 1944 grote vorde-

BEKANNTMACHUNG
Auf Gnmd des nm 4. September 1944 vum
Reichskom missar to r die b•,setzten nicderlilndischen Gehiete im Ei nve•·nehmeu mit dem
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ringen , waardoor Brussel (3 september) en
Antwerpen (4 september) op de Duitsers werden veroverd. Op zondag 3 september 1944
meldt Radio Oranje: ' Gij weet dat de bevrijding voor de deur staat' . Een dag later Iaat
men weten: 'De bevrijding van Belgie is een
belofte van een spoedige bevrijding van
Nederl and .' Op dinsdag 5 september 1944- later Dolle Dinsdag genoemd - zouden volgens
Radio Oranje de Britse troepen Breda hebben
bereikt en volgens niet officiele berichten waren ze al veel verder Nederland
binnengedrongen. AI spoedig wordt duidelijk,
dat dit onjuiste informatie was. Men baseerde
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Plakkaat van de door SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei Rauter op 4 september 1944 afgekondigde uitzonderingstoestand (collec ie auteur)
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zich waarschijnlijk op verkeerd gelnterpreteerde informatie van een Britse verkenner; deze
was niet in Breda maar - wat meer voor de
hand lag - bij cafe Breda bij Brasschaat
(Antwerpen) aangekomen! Door die berichten
verkeerde Nederland op 5 september in een
soort bevrijdingsroes en dacht men vooral in
de ochtend van 5 september dat het land elk
moment bevrijd zou worden van de Duitse bezetting. De bevrijdingsroes werd versterkt
doordat er onder de Duitse bezetters en NSBers paniek uitbrak, onder andere omdat
Mussert de NSB-ers uit het westen en het centrum van het land opdracht gaf naar het oosten
te evacueren. Van de 100.000 NSB-ers slaan er
daardoor 60.000 op de vlucht. Op dinsdag 5 en
woensdag 6 september worden er veertig treinen voor die evacuatie ingezet.
In de middag en de avond van 5 september
wordt duidelijk, dat het optimisme over een
snelle bevrijding ongegrond is, waardoor
Nederland- en dan in het bij zonder het gedeelte boven de grote rivieren - tot 5 mei 1945
moet wachten op een volledige bevrijding. De
omvang van de geallieerde troepen was in september 1944 te gering om heel Nederland te
kunnen bevrijden; bovendien was een snelle
opmars niet mogelijk vanwege logistieke problemen. De naam Dolle Dinsdag wordt voor
het eerst gebruikt in De Gil, een nationaal-socialistisch propagandakrantje dat door de
Duitsers werd bekostigd. Op 15 september
1944 meldt De Gil over de gebeurtenissen op 5
september het volgende: 'Generale repetitie dure les van doll en dinsdag ' '. Het artikel was
door Willem van den Hout geschreven en laat
zien, dat 5 september 1944 pas achteraf Dolle
Dinsdag wordt genoemd. Van den Hout werd
na de oorlog onder de naam Willy van der
Heide bekend als schrijver van de succesvolle
Bob Evers-jongensboeken.
Overigens was 5 september om nog een andere
reden een opmerkelijke dag. Op die dag werden de Binnenlandse strijdkrachten (BS)
opgericht. In de BS werden de Ordedienst
(OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de
Raad van Verzet (RVV) samengevoegd.

Dolle Dinsdag en Wijk bij Duurstede
Het laatste oorlogsjaar werd door de inwoners
in Wijk bij Duurstede als zwaar en bedreigend
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ervaren vanwege de voortdurende aanwezigheid van Duitse troepen die dikwijls
ingekwartierd moesten worden, maar ook door
de onverwachte razzia's die plaatsvonden. Vaak
hongerige Duitse militairen verplaatsen zich
grotendeels in de nacht om aan beschietingen
van geallieerde jagers te ontkomen. Tijdens die
nachtelijke verplaatsingen stalen ze dikwijls
kippen, varkens en zelfs koeien bij boeren. Er
waren Wijkenaren die zeiden, dat ze 's margens eigenlijk wilden dat het weer avond zou
zijn.
5 september 1944 - de dag die dus later als
Dolle Dinsdag bekend zou worden - was een
zeer stormachtige dag, de goudreinetten vielen
en masse van de bomen en vee! Duitse militairen trokken 's nachts vanaf Rhenen ,
Amerongen via de dijk naar Wijk bij
Duurstede. Het Wijkse verzet had ook kennis
genomen van de informatie over het op komst
zijn van een snelle bevrijding van Nederland.
Op basis van die informatie vond er volgens
Ten Walde (1945) in het graanpakhuis van de
firma Van Cooten in Langbroek onder Ieiding
van districtleider Dirk-Adriaan Maljers die uit
Veere afkomstig was, een vergadering plaats waarschijnlijk in de avond van 4 septemberwaarbij de ondergrondse ploegen uit Wijk bij
Duurstede, Cothen en Langbroek aanwezig
waren. Tijdens die bijeenkomst werd afgesproken dat er gerichte sabotage tegen de Duitsers
zou plaatsvinden, zoals onder andere het vernielen van bruggen, het aanbrengen van
versperringen en het uit de vaart nemen van de
pontveren van Wijk bij Duurstede en
Beusichem. De acties hadden tot doe! de vijand tijdens de terugtocht te hinderen. Tijdens
die bijeenkomst werd niet gesproken over het
oppakken van vooraanstaande NSB-ers. Ten
Wolde die op die bijeenkomst aanwezig was,
maakt daar geen melding van.
In Wijk bij Duurstede waren volgens Ten
Wolde (1945) de uit te voeren sabotagewerkzaamheden zo omvangrijk, dat ze niet in een
nacht uitvoerbaar waren. Daarom werden er
dinsdag- en woensdagnacht nog diverse gerichte vernielingen uitgevoerd die hoofdzakelijk
neerkwamen op het aanbrengen van wegverspeJTingen, zoals omgezaagde bomen over
wegen leggen, waardoor de Duitsers om
moesten rijden. Het vernielen van bruggen was
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te hoog gegrepen; het verzet beschikte niet
over de middelen om deze stevig gebouwde
objecten onklaar te maken . Doordat de
Duitsers militair aanwezig bleven, lukte het uit
de vaart nemen van de pontveren slechts tijdelijk.
Na de bijeenkomst over de te verrichten sabotage-activiteiten, maar waarschijnlijk wei laat
in de avond van 4 september, kreeg het Wijkse
verzet de beschikking over informatie die tot
gevolg had dat men de volgende twee activiteiten besloot te ondememen, namelijk:
- het oppakken van de leidinggevende NSB-ers
in Wijk bij Duurstede;
- het ontmantelen van een Duitse observatiepost in het Wijkerbroek.
Beide activiteiten hadden iets impulsiefs, ondoordachts en bij de start ervan moet men
gedacht hebben, dat de rol van de Duitsers definitief ten einde was en de bevrijdingsdag
voor de deur stond, hetgeen a! snel als een verkeerde inschatting moest worden gezien.

BEKEftDMAKift6
IIngezetenen van Amerongen l
Namens deWehrmacht wordt bekEmdgemaakt, dat bij het aantreffen

van spijkers en andere scherpe
op de openbare wegen in deze Gerneente,

voorwerpen

ingezetenen in gijzeling gesteld,
voor iedere kapotte band een inwoner
neergeschoten, en
meerdere woonhuizen
in brand gestoken worden
De yerzoek de inwonen d.rlngend zich kalm te houden in deze moel.lijke tilden en allen
mede te werkea. d.at er geen bloed zalvloelen of gezlDDea uf.t hun verband gerukt worden. Mochton er spijken; ol a.ndel'e scherpe voorwerpen of boomen op do str.lolt
ll!J9'fll1, lielpt allen mede het te verwijderen. Maakt het mij niet moeill,lker als ik het
a1 b.eb, fk van. m.ijn kant ul alles ~ het wert i tenen om de bevolk:ing~eze
Gemocnto vu dienst te ~

De BurgemeestervanAmerongen,

G. G. vanderGrift, Wnd.

Verzoek van de burgemeester van Amerongen aan de inwoners om zich kalm te houden [september 1944]
(co llectie auteur)
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De groep die de NSB-ers oppakte
Ten Wolde (1945) meldt, dat op de maandagavond voor Dolle Dinsdag het verzet vernomen
had - dus na de bijeenkomst over de te plegen
sabotage- dat de NSB-ers J. van der Beke
Callenfels (de NSB-burgemeester), Lington en
Van Leersum hadden ontdekt wie de kern
vormden van het Wijkse verzet. Om die reden
zouden ze volgens districtscommandant
Adriaan Maljers Wijk niet mogen verlaten.
Deze informatie van Ten Wolde blijkt niet te
kloppen. Iemand als Lington die al vele jaren,
namelijk vanaf 1929, in Wijk bij Duurstede
woonde (zie Vonk 2002), wist al vroeg wie de
kern van het Wijkse verzet vormden, maar deze informatie gaf hij niet door aan de Duitsers.
Zo wisten vrijwel aile inwoners van Wijk dat
Toon van Bemmel de belangrijkste man van
het Wijkse verzet was, maar ook met welke
personen hij vee! omging, zoals Hamp
Spithoven en Van Sprundel. Van der Beke
Callenfels moet aJs een brood-NSB-er worden
gezien, die er geen behoefte aan had zaken op
de spits te drijven. Beide NSB-ers sloegen in
de ochtend van 5 september op de vJucht,
waarschijnJijk door de oproep van Mussert.
Van der Beke Callenfels met zijn vrouw en
Lington met vrouw en zoontje vertrokken op
de fiets via de dijk richting Amerongen. Op
vrijwel hetzeJfde tijdstip hoorde het Wijkse
verzet dat de Engelsen al in Gorinchem waren,
hetgeen achteraf onjuiste informatie was, en
men vond dat er daarom iets moest gebeuren.
VoJgens Caspers (1991) en Van der Laan et a!
(1991) sJoeg de Wijkse BS waarschuwingen
van de verzetsman Chris BJorn, die leraar
'schoenmaker' op het opvoedingsgesticht
VaJkenheide was, om geen overhaaste activiteiten te ondememen, in de wind. BJorn die een
illegale telefoonverbinding met het zuiden van
het land had, wist door die verbinding al sneJ
dat de geruchten over een snelle bevrijding onjuist waren. De Wijkse BS-ers Cramer en Van
Nijendaal gingen ondanks de informatie van
BJorn toch de NSB-ers- die door het Wijkse
verzet vanaf 4 september continu in de gaten
werden gehouden - achterna om ze te arresteren. Net voorbij de boerderij van Niek de
Bruyn (Rijndijk 2) werden ze door vier fietsende verzetslieden ingehaald en tot stoppen
gedwongen. De NSB-ers gaven zich zonder te
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king te voorkomen. Directeur Noordam had
toen toegezegd, dat men van het isolatiepaviljoen gebruik zou mogen maken, waardoor de
veiligheid van de NSB-ers gegarandeerd kon
worden.

Portretfoto dierenarts Van Sprundel uit 1950
(collectie auteur)

verzetten over. Deen jr. en Kees van Rijn ontwapenden hen. Kees de Bruyn sr. (Rijndijk 2)
die de actie ter hoogte van zijn boerderij zag,
riep naar de verzetsmensen: ' Waar beginnen
jullie aan?' Het verzet reageerde daarop door te
zeggen, dat de geallieerden al in Vianen waren!
Het was aanvankelijk de bedoeling van het verzet om Van der Beke Callenfels en Lington
eerst in het gemeentehuis en vervolgens in de
torenkamer van de ru"lne van kasteel Duurstede
op te sluiten, maar toen men van Deen sr. en Fr.
de Bruin vernam, dater Duitse troepen vanuit
Rijswijk richting Wijk bij Duurstede kwamen,
besloten ze om hun gevangenen naar de
dichtstbijzijnde boerderij te brengen, namelijk
die van Wim van Schaik (Rijndijk 3) om hen
daar de nacht te Iaten doorbrengen . Het plan
was nu om hun gevangenen de volgende dag 6 september - naar het opvoedingsgesticht
Valkenheide in Maarsbergen over te brengen.
Enkele maanden voor Dolle Dinsdag had valgens Caspers ( 1991) het verzet in de persoon
van Jan Lagemaat uit Leersum met directeur
Dirk Noordam van het opvoedingsgesticht
Valkenheide in Maarsbergen een bespreking
gehad over wat men het beste na de bevrijding
met de opgepakte NSB-ers zou kunnen doen,
o.a. om een eventuele bijltjesdag bij de bevolHet Kromme -Rijngebied, 39-l/2 (2005)

Toen het verzet met de gevangenomen NSBers rond drie uur in de rniddag bij Van Schaik
aankwam , verzette Van Schaik zich heftig tegen het plan om de NSB-ers bij hem op de
boerderij onder te brengen. Van Schaik was
daar mordicus tegen, omdat ze sinds kort ·een
baby hadden . (Baby Ben zou in de jaren negentig van de vorige eeuw de topman van
Fokker worden.) Voordat men vertrok gaf mevrouw Van Schaik het voortdurend huilende
zoontje van Lington nog een glas melk.
Vervolgens - het was ondertussen middag geworden - hadden de verzetsmensen ter hoogte
van de boerderij van Marsman (Rijndijk 4)
intern overleg. Het onderwerp was: hoe nu verder? Een dochter van Marsman hoorde
Sprundel zeggen: Iaten we hen dood schieten
en hun lijken in de Rijn gooien 2• Dit voorstel
werd niet overgenomen, omdat ze ook met een
kind te maken hadden. Het gezelschap ging
daarna rond een uur of zes met een auto naar
de enkele kilometers verderop gelegen boerderij 'Corneliahoeve' van Gart van Laar aan de
Amerongense kant van de Rijndijk (De boerderij staat tegenover de stuw). Van Laar die
ernstig ziek was , verzette zich aanvankelijk tegen de komst van de verzetslieden met hun
gevangenen, maar liet zich door zijn huisarts
Van Bijsterveld ompraten. Mevrouw van Laar
zorgde dat de NSB-ers niets te kort kwamen en
men bracht op de boerderij de nacht door. Van
Bijsterveld en Freek de Bruin gingen die nacht
nog in Cothen en Langbroek op zoek naar een
betere plaats om de gevangenen onder te brengen. Deze actie leverde niets op; de benaderde
personen zagen waarschijnlijk het gevaar van
het onderbrengen van de NSB-ers in en beschikten rnisschien al over informatie dat de
bevrijding niet zo'n vaart liep. Meer en meer
gingen de verzetslieden de mogelijk negatieve
gevolgen van hun actie inzien. Zo wees BS-er
Deen sr. er herhaaldelijk op dat hun activiteit
represailles voor de burgerbevolking van Wijk
bij Duurstede kon hebben. Van Sprundel, die
veearts van beroep was, zou zelfs een paar keer
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De Corneliahoeve aan de Rijndijk onder Amerongen an no 2005 (foto auteur)

gezegd hebben, dat ze hun gevangenen eigenlijk een spuitje moesten geven. 3
Kortom: men zat eigenlijk met de eigen actie
omhoog en met de gevangengenomen NSB-ers
in de maag. Bovendien beschikten de verzetslieden nu over meer informatie, waaruit bleek
dat de opmars van de geallieerden minder snel
verliep dan men aanvankelijk dacht en gehoopt
had. Dirk - de Ieider van de groep - gaf toen de
opdracht om de gevangenen definitief naar
Valkenheide te brengen. Dit transport vond in
de nacht van woensdag op donderdag - dus van
6 op 7 september - plaats. Van Bijsterveld bestuurde de auto die het verzet op de boerderij
'de Vogelpoel ' van Toon van Bemmel had verstopt; Takken en Jan de Bruin zorgden voor de
bewaking van de gevangenen. Op de
Maarsbergse weg vlakbij het opvoedingsgesticht probeerden enkele Duitse soldaten hen
aan te houden, maar Van Bijsterveld reed vol
gas langs de rnilitaire auto die dwars op de
weg was gezet. De schoten van de Duitsers
hadden slechts Iichte materiele schade aan de
auto tot gevolg. Uiteindelijk kwam men veilig
in Valkenheide aan. In het isoleergedeelte van
Valkenheide was ook NSB-burgemeester F. de
Het Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

Boer van Leersum en Amerongen opgesloten.
De Boer merkte tijdens zijn aanhouding in
Leersum op: 'Jullie zijn te vroeg'. De Boer
was waarschijnlijk goed ge"informeerd over de
actuele militaire situatie in Nederland. Juist het
verdwijnen van De Boer had tot gevolg, dat de
SD (Sicherheidsdienst) op onderzoek uitging.
Het verhoren van de vrouw van de Leersumse
illegale werker die de Boer had opgepakt door
SS-er Naumann, had tot gevolg, dat de SS op 7
september richting Valkenheide ging en daar
het terrein omsingelde. De gevangengenomen
NSB-ers werden bevrijd en de zieke directeur
Noordam van het opvoedingsgesticht
Valkenheide werd van zijn bed gelicht en vervolgens buiten - zittend in een stoel voor zijn
huis - doodgeschoten. De bevrijde NSB-ers
werden door de Duitsers ondervraagd over wat
er met hen was gebeurd. Hierdoor werden de
namen van de betrokken verzetslieden, maar
ook hun verblijf bij Van Laar bekend. Vol gens
Vonk (2002) is niet bekend welke NSB-ers
vooral informatie aan de Duitsers hebben verstrekt. Bij een dee) van de autochtone
bevolking leefde de opvatting, dat het verzet
door Lington was gewaarschuwd, zodat ze tijdig konden onderduiken. Deze opvatting moet
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als een mythe worden gezien, want Lington
keerde met de SS-ers terug naar Wijk en was
daardoor gewoonweg niet in staat om hen te
waarschuwen, omdat hij bij de strafexpeditie
aanwezig was . De betrokken Wijkse verzetslieden hadden inmiddels vernomen dat het in
Valkenheide verkeerd was afgelopen en doken
om die reden - de meeste voor de rest van de
oorlog- onder. De gebroeders Genit en
Willem van Laar die ook het advies hadden gekregen om onder te duiken, waren voor
werkzaamheden nog even op de boerderij aanwezig en verwachtten dat de Duitsers eventueel
uit de richting van Wijk bij Duurstede zouden
komen. Ze werden dan ook compleet verrast
doordat het gevaar vanuit de kant van
Amerongen kwam. Drie auto's met een Duits
commando, geassisteerd door 30 a 40
Nederlandse SS-ers 4 , en Callenfels en Lington
kwamen vanuit Amerongen naar Wijk bij
Duurstede. Het commando van Sipo en SD
(Sicherheidspolizei en Sicherheidsdienst) stond
volgens Van Barneveld (2004) onder Ieiding
van de Duitse SS-er Wilhelm Petri. De
Nederlandse SS-ers behoorden tot het SS
Wachtbataillon 3 (Nord-West) uit Amersfoort.
De SS-er Albert Naumann - die op 2 oktober

Portretfoto D. Noordam, directeur van Valkenheide uit circa 1950 (collectie auteur)
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1944 actief betrokken zou zijn bij de wegvoering van 660 Puttense mannen - had de Ieiding
over de SS-ers. Genit en Willem van Laar probeerden nog te vluchten, maar werden door de
Duitsers doodgeschoten. Een bij huis en de ander toen hij via het weiland probeerde weg te
komen om zich in een griend te verstoppen.
Ook werd het woongedeelte van de boerderij
met handgranaten vernield, nadat de zieke Gart
van Laar buiten op een matras was neergelegd.
Nadien reed men naar Wijk bij Duurstede,
waar men ontdekte dat de verzetslieden verdwenen waren . Met handgranaten werden
daarom in de huizen van veearts Van Sprundel
(Lange Singel) en van huisarts Van Bijsterveld
(de huidige muziekwinkel van Van Ginkel)
vernielingen aangebracht. Beide hoogopgeleide
verzetslieden werden waarschijnlijk als het
brein achter de ontvoering gezien.

De groep van het ontmantelen van de observatiepost
Toon van Bemmel - de spil van het Wijkse verzet - was niet direct betrokken bij het gevangen
nemen van de vooraanstaande Wijkse NSB-ers
op Dolle Dinsdag. Zelf ontmantelde hij op die
dag met zijn broer Niek, Gijs van der Linden
en Naud van der Yen (de voormalige burgemeester van Wijk bij Duurstede) een door de
Duitsers in paniek verlaten observatiepost voor
vliegtuigen bij het Amsterdam Rijnkanaal (achter de boerderij Wijkersloot 15). Deze post
werd doorgaans door vijf Duitse militairen bemand. Op Dolle Dinsdag gingen deze Duitsers
met hun Feldwebel ervan door. De in hun
vlucht achtergelaten spullen van de Duitsers,
werden door het verzet meegenomen en naar
De Vogelpoel gebracht. Als de Duitsers op
woensdag 6 september weer hun post willen
innemen, constateren ze dat alles weg is. Ze
gaan naar de Wijkersloot en nemen de aanwezige gezinsleden van Niek van Bemmel en
mensen die op dat moment melk kwamen halen op de boerderij van Niek van Bemmel
gevangen. Via Jan Vernooy - bij hem waren de
Duitse militairen ingekwartierd - Iaten de
Duitsers weten, dat als ze 's avonds hun bezittingen niet terug hebben Niek van Bemmel en
Gijs van der Linden neergeschoten zouden
worden. Bovendien zouden ze een inval op De
Vogelpoel doen. De niet als fanatieke Duitsers
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Woning van dokter Van Bijsterveld aan de Veldpoortstraat 5-7 te Wijk bij Duurstede anno 2005 (foto auteur)

bekend staande militairen van de observatiepost wisten waarschijnlijk wat zich allemaal op
de Vogelpoel afspeelde, maar zeiden altijd tegen iedereen dat ze als doe! hadden om de
oorlog goed door te komen. Toon van Bemmel
heeft er toen voor gezorgd dat alles weer op
zijn plaats terecht kwam. Vanwege de ernst van
de situatie besloot hij opperwachtmeester De
Ridder aile meegenomen spullen terug te Iaten
brengen. De Ridder zei tegen de Duitsers dat
hij de spullen in een boomgaard had gevonden.
De Duitsers waren blij , dat ze alles weer terug
hadden, waardoor ze geen problemen met hun
meerderen zouden krijgen , en slikten de verklaring van De Ridder als zoete koek.

Terugblik
De reconstructie laat zien, dat er in Wijk bij
Duurstede drie activiteiten op Dolle Dinsdag
plaatsvonden, namelijk het aanbrengen van
wegversperringen , het oppakken van de leidinggevende NSB-ers en het ontmantelen van een
observatiepost. De sabotage aan de wegen werd
grotendeels uitgevoerd en bracht verder geen
problemen met zich mee. Het oppakken van de
NSB-ers had wei ernstige gevolgen: er kwamen
drie mensen bij om het Ieven die eigenlijk niets
met het oppakken van de NSB-ers te maken
H e t Kromme-Rijngebied , 39-1/2 (2005)

hadden. Het ontmantelen van de observatiepost
had ernstige gevolgen kunnen hebben, maar Iiep
uiteindelijk goed af. Het oppakken van de als
vrij gevaarloos bekende staande NSB-ers, werd
door een dee! van de Wijkse bevolking het verzet kwalijk genomen en als een ondoordachte
en ongewenste activiteit aangemerkt. Bovendien
werd door de Wijkse BS belangrijke informatie
van BJorn in de wind geslagen. Het verzet zou
volgens veel Wijkenaren met de opgepakte
NSB-ers tijdens 'bevrijdingsdag', die echter begin september I 944 niet kwam , aileen maar
mooie sier hebben willen maken.
Lington zou pas na de oorlog weer in Wijk bij
Duurstede terugkeren . Hij zei dat hij door de
Duitsers na Dolle Dindag verplicht naar
Duitsland was gestuurd. Van der Beke
Callenfel s nam op het einde van 1944 zijn
werkzaamheden in Wijk bij Duurstede weer
op. Na de bevrijding werden Lington en Van
der Beke Callenfels door het Bijzonder
Gerechtshof verweten, dat ze de namen van de
onderduikers en de onderduikadressen aan de
Duitsers hadden doorgegeven . Dit werd door
hen ontkend. Aan de andere kant valt niet aan
de indruk te ontkomen, dat het waarschijnlijk
Lington is geweest die dit heeft gedaan. Hij
kende- in vergelijking met Vander Beke
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Portretfoto Toon van Bemmel ( 1902-1989) uit circa 1950
(collectie auteur)

Callenfels - vrijwel aile verzetslieden en hij
werd, zoals eerder is aangegeven, door de
Duitsers om veiligheidsredenen voor de rest
van de oorlog naar Duitsland gestuurd, terwijl
Vander Beke Callenfels eind 1944 weer op
zijn post in Wijk was 5•
Door het Bijzonder Gerechtshof werden Van
der Beke Callenfels en Lington tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar Lington was
op 27 september 1948 weer vrij.

*D1: C. Vernooy is als schoolverbeteringsdeskundige verbonden aan het CPS in Amersfoort.
In zijn vrije tijd houdt hij zich onder meer bezig met aspecten van de sociale geschiedenis
van het Kromme-Rijngebied.
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Noten:
I. Zie in dat verband de facsimile van De Gil van 15 september 1944:
http://www.rat.de/kuijsten/ouwekranten/02/hk50.html.;
NOS Nieuws (2004). Dolle Dinsdag: Nederland in de
ban van geruchten.www.nos.nl
2. Toen het meisje de volgende dag op school tegen de
leerkracht zei wat ze een dag eerder had gehoord, zei de
non, dat ze daarover nooit meer mocht praten.
3. Ten Wolde (1945) schrijft in de Wijksche Courant van
23 juni 1945 over de mogelijkheid die het verzet had
om hun gevangenen te doden het volgende: 'Achteraf
was het mi sschien beter geweest om het wei te doen,
want dan waren hoogstwaarschijnlijk een hele massa nare dingen achterwege gebleven'.
4. Een van de Nederlandse SS-ers was Tinus Osendarp.
Osendarp wordt wei de beste Nederlandse sprinter allertijden genoemd . Hij won o.a. op de Olympische spelen
van Berlijn ( 1936) een bronzen medaille op de I 00 en
200 meter. Twee jaar later werd hij op dezelfde afstanden Europees kampioen. Toen Osendarp na de
strafexped itie in een Wijks cafe zat, zei hij tegen iedereen: ' ik ben de beroemde sprinter' . De Nederlandse
aanwezigen in het cafe reageerden echter ni et op hem.
5. Toen de Wijkse verzetsman Kees van Rijn begin 1945
door de Duitsers was opgepakt, confronteerde de SD
Van der Beke Callenfal s met hem . Van der Beke
Callenfels zei hem niet te kennen , waarop Van Rijn als
volgt reageerde: ' lk wens geen genade van je! ' Van Rijn
bracht eni ge tijd in kamp Amersfoort door en werd op
20 maart 1945 voor het gemeentehuis van NieuwLoosdrecht door de Duitsers gefusilleerd.
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In Memoriam: Joodse slachtoffers (1940-1945),
geboren in Wijk bij Duurstede
Peter Tammes en Victor Brilleman *
Inkadering
In het gedenkboek In Memoriam, het boek dat
de joden vermeldt die de Tweede Wereldoorlog
niet hebben overleefd en van wie geen graf bekend is, staan de namen van twintig personen
die in Wijk bij Duurstede zijn geboren en daar
voor kortere of langere tijd hebben gewoond.
De joodse gemeenschap vormde lange tijd een
onderdeel van de bevolking in Wijk bij
Duurstede. Na het vertrek in 1922 van de laatste joden, het gezin Van Straten, is de joodse
gemeente Wijk bij Duurstede in 1923 opgeheven.
In Wijk bij Duurstede woonden geen joden tijdens de Duitse bezetting. Begin juni 1941
verzocht de comrnissaris van de provincie, op
last van de Beauftragte des Reichskommissaris
voor de provincie Utrecht, aile burgemeesters
een opgave met de namen van joodse inwoners
te sturen naar de Sicherheitspolizei, gevestigd
aan de Maliebaan 74 te Utrecht. Een schrijven
van de burgemeester van Wijk bij Duurstede aan
de Sicherheitspolizei, Maliebaan 74 te Utrecht

op 4 juni 1941 luidde: ' ... teile Ich Sie mit dass
in meiner Gemeinde keine Juden wohnen' .
Wijk bij Duurstede was toen een van de 32
Utrechtse gemeenten waar geen joden woonden. In 37 andere Utrechtse gemeenten
woonden wel joden tijdens de bezettingsperiode. De joden die waren geboren in Wijk bij
Duurstede werden dan ook vervolgd in andere
gemeenten. Wie waren zij, waar verhuisden ze
naartoe en welke beroepen oefenden zij uit?
Ter nagedachtenis zal op deze plaats een korte
levensgang van hen worden gegeven. Over
sommige personen of gezinnen hebben we
meer gegevens kunnen terugvinden. De lengte
van de geschreven tekst kan daarom verschiiIen per persoon of gezin.
De joden geboren in Wijk bij Duurstede die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen
staan hier centraal. Voor een vollediger beeld
besteden we ook aandacht aan de families en
de gezinnen waar deze slachtoffers ooit dee!
van uitmaakten.
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Brief van 4 juni 194 1 van de burgerneester van Wijk bij Duurstede aan de Sicherheitspolizei te Utrecht met rnededeling
dat zich in deze gerneente geen joden bevi nden (collectie Streekarchivariaat Krornrne-Rijngebied- Utrechtse Heu velrug)
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Het gezin Engelsman
Nathan Engelsman werd op 12 februari 1860
te Kockengen geboren. Hij was koopman en
onderwijzer. Vanaf 1885 woonde hij in Wijk
bij Duurstede, alwaar hij zeven jaar later op
jonge leeftijd overleed. Zijn grafsteen staat op
het joodse gedeelte van de Algemene
Begraafplaats aan de Steenstraat te Wijk bij
Duurstede.
Judith Frijda werd op 28 december 1855 geboren te Veenendaal. Zij huwde met Nathan in
J885 en was winkelierster in hui shoudelijke artikelen en ijzerwaren. Tussen 1886 en 1892
werden vijf kinderen geboren, drie zonen en
twee dochters. Het gezin woonde in de
Peperstraat. Judith Engelsman-Frijda verliet
Wijk bij Duurstede in 1918, verhuisde eerst
naar Utrecht en vertrok nadien in 1927 naar
Amsterdam. Op 9 februari 1943 moest zij naar
het Nederlandse doorvoerkamp Westerbork en
kwam aldaar in barak 55 terecht. Op l 0 maart
werd zij op transport gesteld. Zij kwam om op
13 maart 1943 in het vernietigingskamp
Sobibor (in Oost-Polen bij Lublin).

V66r het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en tijdens de eerste bezettingsjaren
woonde Schoontje in de Folkingestraat 7 A, de
'joodse straat', in Groningen. Vervolgens vertrok ze naar de Amsterdamse Tugelaweg 53.
Vanwege haar beroep ontving ze een 'sperre'
van de Joodsche Raad, een (tijdelijke) vrijstelling van ' tewerkstelling in het Oosten' . Ze
gebruikte deze extra tijd om een onderduikplek
te zoeken. Dit lukte haar. Schoontje werd echter ontdekt en eind juni 1943 overgebracht naar
Westerbork. Ze belandde daar in strafbarak 67,
een speciale barak voor opgepakte joden die
zich niet aan de anti-joodse maatregelen hadden gehouden. In Westerbork deed ze een
paging om op een zogenaamde Palestinalijst te
komen. Joden op deze lij st kwamen in aanmerking voor uitwi sseling naar Palestina.
Schoontje betrok zelfs Opperrabbijn S.
Dasberg bij haar verzoek. Haar verzoek was
echter tevergeefs. Op 20 juli werd ze gedeporteerd. Schoontje is op 23 juli 1943 omgebracht
in het vemietigingskamp Sobibor. Ze bereikte
de leeftijd van 57 jaar.

Schoontje Hartog Izabella Engelsman werd op
7 juni 1886 geboren als oudste dochter van
Nathan Engelsman en Judith Frijda. Zij was
vemoemd naar haar grootmoeder Schoontje
Engelsman-Bakker. In 1904 vertrok Schoontje
naar Eindhoven. Ze kwam in J 905 weer naar
Wijk bij Duurstede terug en vertrok aan het
eind van dat jaar naar Amsterdam. Schoontje
was in Amsterdam kinderjuffrouw. Ze woonde
in die periode in bij drie gezinnen. In 1910
kwam ze opnieuw terug in Wijk bij Duurstede
en vertrok twee jaar later naar Groningen. Daar
was ze van 1913-1935 onderwijzeres op de
lsraelitische armenschool Tipheret Bachurim.
Nadien werkte ze voor de joodse gemeente in
de stad Groningen . Schoontje vervaardigde in
1930 het Hebreeuwse leesplankje, een joodse
variant op het Aap-Noot-Mies, als hulpmiddel
voor het Hebreeuwse onderricht op joodse lagere- en godsdienstscholen. In 1932 reisde zij
naar het toenmalige Palestina en maakte daar
foto 's. Terug in Nederland gaf zij bij verschillende joodse gemeenten lezingen over
Palestina, hetgeen haar zionistische belangstelling toonde. Ze bleef haar hele Ieven
ongehuwd.

De oudste zoon Levie (Louis) Engel sman
kwam op 9 juli 1887 ter wereld. In 1908 verliet Levie het ouderlijk huis en vertrok naar
Hasselt. Hij trouwde met de twee jaar jongere
Amsterdamse Heintje Mestriz. Levie
Engelsman is gazzan (voorzanger in de synagoge) geweest in Veghel, later in Weesp en
nadien tot 1937 in Utrecht. Hier gaf hij ook
joodse les. In 1917 kregen Levie en Heintje in
Weesp een zoon, Nathan Joseph. Na een kort
verblijf in Breda vestigde het gezin zich rond
1926 in Utrecht, in de Schreuder van der
Kolkstraat. In 1926 kreeg het echtpaar in deze
stad een tweede zoon, Bernard Louis Abraham
(Berrie). De broers behoorden tot degenen die
in 1939 een wijksynagoge hielpen oprichten
aan het Willem van Noortplein in de Utrechtse
wijk Tuindorp.
Tijdens de bezetting woonde Levie met zijn
vrouw en jongste zoon in de Professor
Suringarlaan I 0, toentertijd gemeente
Maartensdijk. Volgens een Duitse registratielijst was hij industrieel van beroep. Vanaf het
begin van de jaren dertig was hij inderdaad fabrikant van gloeilampen. Hij voerde diverse
processen tegen Philips, waarvan sommige met
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Het gezin van Jozef Nathan Engelsman te Utrecht in 1925.
Allen overleefden de oorlog. Staand Jozef Nathan Engelsman,
zittend Nathan Jacob en Mietje Leverpoll ; liggend Jacob Jozef
Louis (collectie ir. N.J. Engelsman, Amsterdam)

succes. Het beroep van fabrikant kon en mocht
hij niet meer uitoefenen van de bezetter. In april
1943 was hij administrateur bij de groentedistributie. Een maand later moest Levie naar het
concentratiekamp Vught. Daar heeft hij kort gezeten want op 24 mei werd Levie overgebracht
naar Westerbork. Hij verbleef daar slechts een
nacht in barak 61. De volgende dag moest hij
op transport. Levie kwam om in Sobibor op 28
mei 1943. Hij bereikte de leeftijd van 55 jaar.
Heintje Mestriz kwam in Sobibor tegelijk met
haar echtgenoot om. De oudste zoon Nathan
Joseph was begin 1942 getrouwd met de
Winterswijkse Roosje Helena (Rosa) Poppers.
Het pas gehuwde stel is omgebracht op 4 juni
1943 te Sobibor. De jongste zoon Bernard Louis
Abraham kwam op 14 september 1943 om in
het concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz (Zuidwest-Polen).
De tweede zoon Jozef Nathan Engelsman werd
op 23 januari 1889 geboren en vertrok in 1913
uit Wijk bij Duurstede naar Utrecht. Hij trouwHet Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

de in 1922 met de in 1894 te Borculo geboren
Mietje Leverpoll. Zij woonden kort aan de
Amsterdamse Straatweg te Utrecht; verhuisden
naar de Bemuurde Weerd 31 huis, waar hun
oudste zoon Nathan Jacob (Nico) eind 1922
werd geboren. Nadien verhuisde het gezin naar
de Nachtegaalstraat op de hoek van de
Kerkstraat, naar de Oude Gracht nr. 88 en vanaf 1928 naar nr. 116, waar zij een bedrijf in
ijzerwaren, hang- en sluitwerk en gereedschap
hadden. Het bedrijf leverde zowel aan particulieren in de stad als aan aannemers door het
hele land. Het gezin Engelsman woonde erboven. In 1925 werd nog een zoon geboren:
Jacob Jozef Louis Engelsman.
Vanaf juli 1942 zaten Jozef Nathan en Mietje
te Langbroek in een varkensschuur bij de familie Van Doorn ondergedoken. Hoewel beiden
werden verraden en eind maart 1945 alsnog
opgepakt, wisten ze de laatste oorlogsmaanden
te overleven. Na de oorlog betrok het gezin het
huis van broer Levie aan de Professor
Suringarlaan nr. 10 in de Utrechtse wijk
Tuindorp, waar zij tot 1953 woonden. In dat
jaar overleed Jozef Nathan. Zijn echtgenote
stierf in 1988 hoogbejaard te Amsterdam.
De broers Nathan Jacob en Jacob Jozef Louis
zaten vanaf juli 1942 samen ondergedoken in
het gehucht Kessel nabij Lith en doken in september 1944 op in het bevrijde Oss. Zij
huwden beiden en kregen respectievelijk drie
dochters en vier zonen en vele kleinkinderen.
De oudste broer woont te Amsterdam, de ander
te Ramat Gan in Israel.
De jongste zoon Abraham Engelsman werd op
1 november 1890 geboren. Hij vertrok in 1918
uit Wijk bij Duurstede naar Utrecht. Hij was
als koopman met zijn broer Jozef Nathan
medevennoot van de J.N. Engelsman's
IJzerhandel N.Y. Zijn vrouw, Anna Marie
(Annie) Pinas, kwam oorspronkelijk uit
Zwolle. Zij hadden twee kinderen; Judith geboren in 1921 en Louis Charles die drie jaar
jonger was. Kort na de geboorte van zijn zoon
overleed Abraham in 1924. Hoewel moeder
Annie tijdens de oorlog werd opgepakt, wist ze
de jodenvervolging te overleven. In het gedenkboek In Memoriam staat abusievelijk, dat
ze te Rotterdam zou zijn geboren en dat ze als
vermist is opgegeven. Annie hertrouwde na de
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Zesde klas van de Openbare Lagere School te Wijk bij Duurstede omstreeks 1903 van onderw ij zer J. Lancee (derde van
rechts). Drie kinderen uit het gez in Engelsman staan op deze foto: Bovenste rij derde van link s: Nathalia, onderste rij derde van links met bord: Jozef Nathan en op de een na onderste rij derde van rechts: Abraham (collectie Streekarchivariaat
Kromme- Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug)

oorlog met Meijer Hes. Na het uitbreken van
de oorlog trouwde dochter Judith met de veearts Philip Cohen. Judith is op 21 mei 1943
omgebracht in Sobibor. Haar echtgenoot overleefde de om·Iog. Broer Louis Charles was
reeds op 27 oktober 1942 in Auschwitz omgebracht.
Nathalia Engelsman, vernoemd naar haar overleden vader, was de jongste van het gezin. Zij
werd op 29 mei 1892 geboren. In 1913 vertrok
ze vanuit Wijk bij Duurstede naar Amsterdam.
Ze ging nog twee keer heen en weer voordat ze
Wijk bij Duurstede in 1917 definitief verliet. In
Amsterdam woonde ze in de Sarphatistraat, bij
de familie Blits. Tussen 1917 en 1927 woonde
Nathalia dan weer in Amsterdam en dan weer
in Utrecht, zowel in de Frans Halsstraat als aan
de Oude Gracht. In Utrecht woonde ze bij haar
moeder Judith Frijda, die winkelierster was in
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. Vanaf
1927 vertrok ze samen met haar moeder definitief naar Amsterdam. Moeder en dochter
woonden aan de Jozef Israel skade, waar ze
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eind 1928 een kantoorboekhandel overnamen.
Daar werden tevens boeken uitgeleend. Na circa vijf jaar vertrokken ze naar een adres aan de
Andrieskade (na 1945 gewijzigd in
Spinozastraat), alwaar op een bovenhui s een
joods pension werd gehuisvest. Tenslotte verhuisden ze naar Plantage Prinsenlaan 13 (de
huidige Plantage Westerman1aan), waar het
pension "Rusthuis Engelsman" in een ruimer
woonhuis, een geheel pand, werd voortgezet.
Daar woonden zowel echtparen als !eden van
het joodse seminarie. Op dit adres woonden ze
nog tijdens de bezetting. Nathalia was volgens
de Duitse registratielijst pensionhoudster en
ongehuwd. Vanwege haar functie ontving ze
een 'sperre ' van de Joodsche Raad. Als bijzonderheid tekende de Joodsche Raad op haar
kaart in hun administratiesysteem aan dat ze
orthodox was. Haar voorlopige vrijstelling van
'tewerkstelling in het Oosten ' verviel blijkbaar
in februari 1943. Op 9 februari moest Nathalia
namelijk naar Westerbork en een week later op
transport. Op 19 februari 1943 kwam zij om in
Auschwitz. Ze bereikte de leeftijd van 50 jaar.
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Het gezin Frijda
Sara Frijda werd op 22 juli 1878 geboren.
Ze was de dochter van koopman en winkelier
Hartog (Hertog) Levi Frijda en Esther
Rosenbach. Het gezin woonde eerst in de
Peperstraat en later aan de Markt. Haar moeder was eerder getrouwd met Jozef Salomon.
Na zijn overlijden in 1868 huwde zij een jaar
later met Hartog Levi Frijda. Hartog Levi was
een broer van Judith Frijda, die met Nathan
Engelsman was getrouwd . Hartog Levi Frijda
overleed in 1901 en ligt be graven op het joodse gedeelte van de Algemene Begraafplaats
aan de Steenstraat te Wijk bij Duurstede, alwaar zijn grafsteen nog aanwezig is.
Catharina Jacoba Salomon, die we later zullen
tegenkomen, was een dochter van Esther
Rosenbach uit haar eerste huwelijk en derhalve een halfzus van Sara. In het gezin was Sara
de een na jongste; ze had drie zussen en twee
broers.
Nadat Sara in december 1904 in Wijk bij
Duurstede was getrouwd met de in Rotterdam
geboren Benjamin van Geldere, vertrok zein
januari 1905 naar Haarlem. Haar echtgenoot
runde in deze stad en in Rotterdam een meubelwinkel. Getuigen bij hun huwelijk waren
enkele familieleden van bruidegom en bruid,
enkele winkeliers en een ambtenaar.
Benjamin, die in het Haarlemse bevolkingsregister naast zijn beroep als winkelier ook
voorkomt als vuurwerker, overleed te Haarlem
in 1933.
Uit het huwe1ijk kwamen drie kinderen voort:
Harry Salomon (1906), Salomon (1908) en
Henriette (1911). Salomon was magazijnbediende en overleed te Haarlem op jeugdige
leeftijd in 1926. Zijn broer Harry Salomon van
Geldere was handelsreiziger en vertrok in mei
1926 voor een jaar naar Utrecht. Nadien keerde hij in Haarlem terug en woonde vanaf 1930
in de St. Anthoniebreestraat te Amsterdam. Bij
het uitbreken van de oor·log woonde hij aan de
Oranje Nassaulaan te Bloemendaal. Harry
Salomon werd op 15 oktober 1941 te Haarlem
bij een razzia opgepakt. Daarna werd hij op 24
april 1942 doorgestuurd naar het concentratiekamp Buchenwald, vervolgens op 22 mei
1942 overgeplaatst naar het concentratiekamp
Mauthausen (Oostenrijk) en aldaar vermoord
op 16 juni 1942.
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Op een lij st met joden woonachtig in Haarlem,
gedateerd op 13 augustus 1942, staat Sara
Frijda genoteerd. Ze woonde volgens deze Iij st
in de Meester Cornelisstraat 60 bij haar dochter Henriette. Het laatste adres voordat Sara
naar Westerbork moest, is de Dennenweg te
Assen. Op dit adres was de Nederlands
Hervormde Stichting voor zenuw- en geesteszieken , Licht en Kracht" gevestigd. Zeker
vijfentwintig joodse mannen en vrouwen,
waaronder Sara Frijda, zaten daar ondergedoken. In maart en april 1943 begon de bezetter
joden op te halen uit ziekenhuizen en gestichten . In maart 1943 kwam bij de Assense politie
de opdracht binnen deze joden op te pakken.
Drie agenten weigerden. De opdracht is toen
uitgevoerd door enkele !eden van de
Weerafdeling van de Nationaal Socialistische
Beweging (NSB). Slechts twee onderduikers
konden ontvluchten. Sara werd meegenomen
en kwam op 20 april 1943 aan in Westerbork.
Een week later werd ze op transport gezet.
Sara is op 30 april 1943 omgebracht in
Sobibor. Ze bereikte de leeftijd van 64 jaar.
Haar dochter Henriette overleefde de vervolging en is later in Israel overleden.
Sara's broers Levi Hertog en Levi overleden
beiden kort na hun geboorte in 1870 en 1880.
Ook zuster Leentje overleed binnen een half
jaar na haar geboorte in 1872. Zij liggen allen
begraven op het joodse gedeelte van de
Algemene Begraafplaats aan de Steenstraat in
Wijk bij Duurstede.

Rachel Frijda ( 187 1-1927) en Isaac van Leeuwen ( 18651943) omstreeks 1900 (collecti e Victor Brilleman)
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Zuster Isabella Frijda werd op 9 mei 1877 te
Wijk bij Duurstede geboren en vertrok reeds
op jeugdige leeftijd twee maal naar Rosma1en.
Tussen 1913 en 1915 verbleefze nog korte tijd
in Wijk bij Duurstede bij haar tante Judith
Engelsman-Frijda. Daama vertrok ze naar
Waalwijk en woonde bij haar zus Rachel. Zij
bleef ongehuwd. In augustus 1930 vertrok ze
naar Haarlem, waar zij ging inwonen bij haar
zuster Sara en zwager Benjamin op de Koninginneweg. Drie maanden later overleed zij.
Zuster Rachel Frijda was de oudste dochter uit
het huwelijk van Hartog Levi Frijda en Esther
Rosenbach. Zij werd op 9 september 1871 te
Wijk bij Duurstede geboren. Aldaar trouwde ze
op dertigjarige leeftijd met de uit Oss afkomstige koopman Isaac van Leeuwen (1865). Op
17 november 1902 werd hun dochter Esthella
geboren. Twee jaar later - in mei 1904 - vertrok het gezin van hun adres aan de Markt naar
Waalwijk. In deze plaats kwamen hun zonen
Hartog Levie in 1906 en Samuel in 1910 ter
wereld. Samuel overleed een half jaar na zijn
geboorte. Rachel overleed in 1927 in
Waa1wijk. Een paar jaar later vertrok weduwnaar Isaac van Leeuwen naar Den Bosch. Op
29 juni 1943 is hij in Westerbork aangekomen.
Nog dezelfde dag is hij op transport gesteld en
op 2 juli 1943 is hij te Sobibor omgebracht.
Dochter Esthella van Leeuwen huwde de
Utrechtse paardenkoopman Charles Pinas; hij
was de broer van Annie Pinas die was gehuwd
met Abraham Engels man. Charles en Esthella
overleefden de o01·log. Esthella overleed te
Utrecht in 2000 op hoge leeftijd. In het gedenkboek In Memoriam staat dat zoon Hartog
Levie is omgekomen op 31 december 1943 in
Midden-Europa. De exacte datum en plaats
waren waarschijnlijk door de samenstellers van
het gedenkboek niet te achterhalen.

Het gezin Goudsmit
Isaac Abraham Goudsmit werd op 11 juni
1867 geboren en was het vierde kind van
vleeshouwer Israel Goudsmit en Sophia Philip.
Dat gezin woonde in de Peperstraat en vertrok
in augustus 1875 naar Rotterdam. Isaac
Abraham huwde met de Rotterdamse Saartje
Park in 1895 en was winkelier in manufacturen. Dit echtpaar kreeg een zoon. Tijdens de
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bezetting woonde Isaac Abraham in Rotterdam
in deW. van Haemstedestraat. Hij was inmiddels weduwnaar van Saartje Park. Isaac
Abraham vertrok op 10 oktober 1942 naar
Westerbork. Twee dagen later moest hij op
transport. Isaac Abraham is op 15 oktober
1942 omgebracht in Auschwitz. Hij bereikte de
leeftijd van 75 jaar. Zijn zoon Israel (1907)
kwam in Auschwitz om op 30 september 1942.
Zijn broer Jonas Hartog Goudsmit, het vijfde
kind in de rij, kwam op 14 mei 1870 ter
wereld . Ook hij verhuisde in 1875 met het ouderlijk gezin naar Rotterdam. Hij huwde in
1894 met de Rotterdamse Heintje Tammerijn.
Dit echtpaar kreeg een zoon. Jonas Hartog was
in Rotterdam eerst los werkman en later koopman . Net als zijn broer woonde hij tijdens de
bezetting in Rotterdam, Bitterstraat 34. Op 14
augustus 1943 kwamen Jonas Hartog en zijn
vrouw in Westerbork aan en werden geplaatst
in barak 67, het strafbarak. Mogelijk waren ze
gepakt in de onderduik. Tien dagen later werden Jonas en Heintje op transport gezet en
kwamen in Auschwitz om op 27 augustus
1943. Jonas Hartog bereikte de Jeeftijd van 73
jaar. Hun zoon Israel Hartog (1909) staat vermeld op een registratielijst met joodse inwoners in Rotterdam in 1942. Zijn naam komt
niet voor in het gedenkboek In Memoriam.
Het zesde kind en daarmee de jongste van het
gezin , Johanna Goudsmit, werd op 5 september 1873 geboren. Zij ging in 1875 met het
ouderlijk gezin mee naar Rotterdam. Johanna
trouwde in 1908 met de in Heinenoord geboren Jacobus Cohen. Hij was banketbakker. In
Rotterdam kreeg het echtpaar drie zonen en
een dochter. Tijdens de bezetting woonde dit
gezin in de Blasiusstraat te Amsterdam. Een
aantekening op de kaart van Johanna in de
Joodsche Raad cartotheek leert dat zij eens in
september 1942 ' per abuis ' was overgebracht
naar Westerbork en dat kamp weer had mogen
verlaten. Uiteinde1ijk zijn aile leden van het
gezin Cohen-Goudsmit omgebracht tijdens de
bezetting. Johanna kwam op 21 mei 1943 om
in Sobibor. Ze bereikte de leeftijd van 69 jaar.
Mozes Jacob, het oudste kind van Israel en
Sophia, werd geboren in 1862. Hij verhuisde
met het ouderlijk gezin meer naar Rotterdam
in 1875. In Rotterdam raakten we het spoor
van Mozes Jacob bij ster. Hij staat niet in het
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gedenkboek In Memoriam. Gezien zijn geboortejaar is hij vermoedelijk v66r de bezetting
over! eden.
Het tweede en derde kind van Israel en Sophia
hebben het wegvoeren van joden uit Nederland
niet meegemaakt. Dochter Mietje, geboren in
1863, overleed namelijk in de Joodsche
Invalide te Amsterdam in mei 1941. Zoon
Jonas Hartog was 2'hjaar toen hij in 1868
overleed in Wijk bij Duurstede.

Het gezin Hildesheim
Simon Hildesheim werd op 15 juni 1890 geboren in Wijk bij Duurstede. Hij was de oudste
zoon van winkelier en onderwijzer Abraham
Simon Hildesheim en Henrietta Cune. Het gezin woonde in de Oeverstraat. Een jaar na de
geboorte van Simon vertrok het gezin naar
Sliedrecht. In deze plaats kregen Abraham
Simon en Henrietta nog drie kinderen . Het gehele gezin verhuisde vervolgens naar
Amsterdam. Simon, die slager was, woonde na
zijn huwelijk in september 1917 met Sara
Abrahams enkele maanden in bij zijn schoonfamilie. In 1918 kreeg het echtpaar hun enig
kind: Abraham Hildesheim. In deze stad verhuisde het gezin negen keer. In maart 1937
verhuisde men voor het laatst; ze betrokken de
woning in de Swammerdamstraat 37. Simon,
Sara en Abraham staan vermeld op een registratielijst van in Amsterdam woonachtige
joden in 1941. Simon was volgens deze lijst
tramconducteur. Later had Simon een baan bij
de Joodsche Raad. Hij was daarom voorzien
van een 'sperre' . Toch belandde hij met zijn
vrouw al begin oktober 1942 in Westerbork.
Twee weken later lag Simon in de ziekenbarak.
Hij verbleef uiteindelijk tot 13 juli 1943 in
Westerbork. Op die datum werden Simon en
Sara op transport gezet en zijn op 16 juli 1943
omgebracht in Sobibor. Simon bereikte de leeftijd van 53 jaar. Hun zoon Abraham staat niet
in het gedenkboek In Memoriam. Volgens een
aantekening op een kaartje uit het archief van
de cartotheek van het Nederlandse Rode Kruis
staat vermeld dat hij in een pleeggezin was opgenomen. Vermoedelijk overleefde hij de
jodenvervolging.
Betje, het tweede kind van Abraham Simon en
Henrietta, werd geboren in 1892 in Sliedrecht.
In 1915 huwde zij te Amsterdam met Joseph
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Root. Dit echtpaar kreeg een dochter, Helena
(1917) en een zoon Abraham Simon (1918).
Betje is samen met haar echtgenoot op 8 oktober 1942 omgebracht in Auschwitz. Dochter
Helena staat niet in het gedenkboek In
Memoriam. Het gedenkboek vermeldt dat zoon
Abraham Simon omkwam in Sobibor op 9 juli
1943.
Benjamin, het derde kind van Abraham Simon
en Henrietta, werd in 1893 te Sliedrecht geboren. Hij huwde in 1914 in Haarlem met de
niet-joodse Gerritje Floor. In Amsterdam had
hij bij het Bevolkingsregister zijn godsdienstgegevens Iaten veranderen van ' Nederlands
Israelitisch ' naar 'geen'. In deze stad kreeg het
echtpaar twee zonen, Bernard (1911) en
Johannes (1919). Zij behoorden tot ' geen' religieuze gezindte. Door het gemengde huwelijk
van Bernard en het niet behoren tot een joodse
gemeente van de kinderen overleefden allen de
jodenvervolging.
Jacques, het vierde kind van Abraham Simon
en Henrietta, werd te Sliedrecht geboren in
1899. Hij huwde te Zaandam in 1922 met
Alida de Leeuwe. In Amsterdam kreeg het
echtpaar in 1931 een zoon, Abraham Daniel.
Volgens het gedenkboek In Memoriam kwam
Jacques om op 31 augustus 1944 in
Blechhammer (Opper-Silezie in Polen). Zijn
vrouw en zoon waren reeds op 8 oktober 1942
in Auschwitz omgekomen.

Het gezin Hijmans
Godschalk Izaak Hijmans kwam op 13 januari
1870 ter wereld in de Oeverstraat. Godschalk
was de oudste zoon van Isaac Goldschalk
Hijmans en Eveline Rosette van Lissa. Zijn vader Isaac trouwde in 1868 na het overlijden
van diens eerste vrouw Claudine van Lissa met
haar jongere zuster Eveline. Isaac was manufacturier, tot 1856 de laatste Bank van
Leninghouder te Wijk bij Duurstede en nadien
was hij vanaf 1863 gemeenteraadslid en van
1867 tot zijn dood in 1893 wethouder in Wijk
bij Duurstede.
In oktober 1885 vertrok Godschalk Izaak naar
Leiden. Na een klein jaar ging hij naar Utrecht
om daar fa1macie te studeren. Tijdens zijn studententijd verhuisde Godschalk ettelijke keren
in de stad Utrecht totdat hij in maart 1893
terugkwam naar Wijk bij Duurstede. Na het
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Portret van de kinderen Hijmans omstreeks 1887. Staand
Eli sebet en Victorine, zittend: Godschalk lzaak en
Carolina en middenvoor Hendrik. A Is enige overleefde
Hendrik de jodenvervolging (collectie famibe Hijmans)

overlijden van zijn vader in februari 1893, vertrok het gezin in april naar Oegstgeest.
Godschalk Izaak trouwde te Amsterdam met
de niet-joodse Wilhelmina Gezina van Daalen,
weduwe van de apotheker Francois Henri le
Clerq. Zij overleed reeds in 1903. Het is ons
niet bekend of het echtpaar kinderen heeft gekregen. Rond 1910 woonde Godschalk Izaak
aan de Prinsengracht 315 te Amsterdam.
Tijdens de bezetting woonde hij in Enschede in
de Haaksbergerstraat 143. Op 24 mei 1943
kwam hij aan in Westerbork. Een dag later
werd hij al op transport gesteld. Godschalk
Izaak is op 28 mei 1943 in Sobibor omgebracht. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar.
De oudste dochter van het gezin, Carolina
Hijmans, werd op 5 januari 1873 geboren. Na
het overlijden van haar vader vertrok zij a1s
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enige van het gezin in april 1893 niet naar
Oegstgeest maar naar Amsterdam. Zij woonde
daar aan de Weteringschans. Een jaar later verhuisde zij naar Landsmeer en kwam na
anderhalf jaar weer naar Amsterdam terug. Zij
bleef daar tot 1921 wonen. Carolina was
onderwijzeres. Zij had haar godsdienstige gegevens bij het Amsterdams Bevolkingsregister
Iaten veranderen van 'Nederlands Israelitisch'
naar 'geen ' . In 1921 vertrok Carolina naar
Diepenheim. In maart 1939 en ook tijdens de
eerste bezettingsjaren woonde ze in
Wageningen. Volgens een registratielijst van
joden woonachtig in Ede in 1941 was ze weduwe van Maarten van de Arend, had ze geen
beroep en geen vermogen. Voordat ze naar
Westerbork ging, waren haar laatste adressen
in Amsterdam Noorder Amstellaan 203 (tegenwoordig Churchilllaan) en daarna
Zomerdijkstraat 23. Ze kwam op 3 april 1943
aan en werd geplaatst in barak 70. Een verzoek
om uit Westerbork te komen, vanwege haar huwelijk met een niet-joodse man , mislukte. Haar
kaartje in de Joodsche Raad cartotheek vermeldt: 'Daar het hier een ontbonden gemengd
huwelijk zonder kinderen betreft, is geen verzoek moge1ijk ' . Er is nog bericht gestuurd aan
haar broer Hendrik Hijmans, die woonde aan
de Reeweg Oost 216 te Dordrecht met de
mededeling: 'U kunt direct schrijven en pakjes
sturen ' . Op 6 apri l moest ze op transport.
Carolina is op 9 april 1943 omgebracht in
Sobibor. Zij bereikte de leeftijd van 70 jaar.
Victorine Hijmans, geboren op 19 ju1i 1875,
was de tweede dochter van het gezin. Victorine
volgde met haar zusje Elisebet in eerste instantie onderwijs op de gesubsidieerde
meisjesschool. Na een klacht van hun vader
over de kwaliteit van het onderwijs, waren de
meisjes in 1884 overgeplaatst naar de openbare
school te Wijk bij Duurstede. Na het overlijden
van haar vader, vertrok Victorine met het gezin
in april 1893 naar Oegstgeest. Vervo1gens
woonde ze bij haar moeder in de Malakkastraat
te Den Haag. Eveline Rosette Hijmans-van
Lissa overleed in 1915. Uit het overlijdensbericht bleek dat zij niet volgens joods gebruik
begraven is maar werd gecremeerd. In 1918
kwam Victorine bij haar zuster Carolina in
Amsterdam wonen. Evenals haar zuster had ze
33

haar godsdienstgegevens bij het
Bevolkingsregister Iaten veranderen van
'Nederlands Israelitisch' naar 'geen ' . Een jaar
na het vertrek van Caroline naar Diepenheim,
ging Victorine ook die kant op. Tijdens de bezetting woonde ze opnieuw in Den Haag aan de
Frederik Hendriklaan 97 en was nog ongehuwd.
Op de registratielijst van Haagse joodse inwoners in 1942 staat dat ze geen beroep had. Op 4
december 1942 kwam ze aan in Westerbork. Ze
gaf daar op dat ze lerares in Frans, Duits en
boekhouden was. In kamp Westerbork verbleef
ze in barak 72. De regelmatige transporten vanuit Westerbork naar de concentratie- en
vernietigingskampen stopten in de periode van
12 december 1942 tot 11 januari 1943, aangezien de Deutsche Reichsbahn in die periode aile
treinen nodig had voor het vervoer van Duitse
militairen die tijdens het Kerstverlof naar huis
gingen. Victorine was een van de kampbewoners die op 12 januari 1943, het eerste transport
na het Kerstverlof, werd weggevoerd. Op 14 januari 1943 is Victorine omgebracht in
Auschwitz. Ze bereikte de leeftijd van 67 jaar.
De jongste dochter, E1isebet Hijmans, werd geboren op 17 augustus 1876. Ze vertrok met het
gezin na het overlijden van haar vader naar
Oegstgeest. In 1907 vestigde zij zich voor haar
beroep te Den Haag; zij was verpleegster.
Tijdens de bezetting woonde zij net als haar
zuster Victorine in Den Haag en was eveneens
ongehuwd. Elisebet woonde op een ander adres
dan Victorine, namelijk Sleedoornstraat 16. Ze
oefende geen beroep (meer) uit. Elisebet kwam
bijna een week later dan haar zuster aan in
Westerbork, op 10 december 1942 en werd geplaatst in barak 70. Op 18 januari 1943 werd ze
op transport gezet. Elisebet kwam op 21 januari
1943 om in Auschwitz. Ze bereikte de leeftijd
van 66 jaar.
De jongste zoon, Hendrik Hijmans, werd geboren op 14 september 1879. Ook hij vertrok na
het overlijden van zijn vader in april 1893 van
Wijk bij Duurstede naar Oegstgeest. Nadien
verhuisde hij met zijn moeder naar de
Malakkastraat in Den Haag. Hij trouwde te
Vom·burg op 1 september 1917 met de nietjoodse Jacoba Wolterbeek Muller (1883-1948).
In Den Haag werd op 18 september 1920 hun
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Straatnaambord Hijmanspad te Wijk bij Duurstede, vernoemd naar de joodse familie Hijmans, onthuld in 1998
(foto Victor Brilleman 2004)

enige zoon geboren: Dirk Hijmans. Vanaf 1922
verhuisde het gezin van Den Haag naar
Dordrecht. Daar was Hendrik archivaris en
bibliothecaris bij de 1' Nederlandsche
Verzekerings Maatschappij en later redacteur
van drie verzekeringsbladen. Vanwege zijn gemengde huwelijk slaagde Hendrik als enige
van de kinderen Hijmans erin de oorlog te
overleven. In 1951 verscheen van zijn hand het
boek Wijk bij Duurstede, een geschiedenis van
zijn geboorteplaats. Hierin staat evenwel niets
vermeld over de joodse geschiedenis van Wijk
bij Duurstede.
Hendrik overleed op bijna honderdjarige leeftijd op 6 maart 1979. Zijn zoon Mr. lr. Dirk
Hijmans, die octrooigemachtigde was, overleed
te Den Haag in 1994. Hij laat kinderen en
kleinkinderen na.

Catharina Jacoba Gersons-Salomon
Catharina Jacoba Salomon werd geboren op 23
maart 1866 als oudste dochter van koopman
Jozef Salomon en Esther Rosenbach. Het gezin
woonde in de Peperstraat. In september 1867
werd dochtertje Rosetta geboren; zij overleed
echter nog in datzelfde jaar. Een jaar later
overleed vader Jozef. Moeder Esther hertrouwde met Hartog Levi Frijda. Catharina Jacoba
Salomon was een halfzuster van de kinderen
die uit dit tweede huwelijk werden geboren
(zie het gezin Frijda). Catherina trad op 2 november 1891 te Wijk bij Duurstede in het
huwelijk met de in Tilburg geboren en
woonachtige vleeshouwer Hartog Gersons.
Getuigen bij het huwelijk waren twee broers
van Hartog, de stiefvader van Catharina en een
familielid van haar stiefvader; allen waren
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koopman van beroep. Een dag na de huwelijksvoltrekking verhuisde Catharina naar Tilburg.
Het is ons onbekend of het echtpaar kinderen
had. Na het overlijden van haar echtgenoot
vertrok Catherina in de jaren dertig naar
Amsterdam. Tijdens de bezetting woonde ze
als weduwe in Gouda aan de Oosthaven 31.
Op dat adres was een gasthuis gevestigd: de
Landelijke Vereeniging Centraallsraelitische
Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor
Nederland en de Kolonien. Naast ouderen
woonden er vee1 buitenlandse joden. Op 1 april
1943 kwam Catherina aan in Westerbork.
Ze moest op 13 april op transport. Catharina
Jacoba kwam op 16 april 1943 om in Sobibor.
Ze bereikte de leeftijd van 77 jaar.

Catharina Bon-Salomon
Catharina Salomon, geboren op 21 februari
1877, was de dochter van koopman Samuel
Salomon. Samuel , een broer van bovengenoemde Jozef Salomon, hertrouwde na het
overlijden in 1870 van zijn eerste vrouw Jansje
Blok met de Rotterdamse Rozetta van Gich.
Dit tweede huwelijk bracht in Wijk bij
Duurstede twee dochters en vier zonen voort.
Catherina was het vijfde kind in de rij . Het gezin woonde in Wijk bij Duurstede eerst in de
Peperstraat en later in de Volderstraat. In 1880
vertrok het gezin naar Rotterdam. In deze stad
huwde Catherina in 1903 met Abraham Bon.
Het is ons niet bekend of dit echtpaar kinderen
had. Tijdens de bezetting woonde Catherina
met haar echtgenoot in Rotterdam, Justus van
Effenstraat 194. Catharina werd samen met
haar echtgenoot op 16 oktober 1942 vanuit
Westerbork op transport gezet naar Auschwitz.
Volgens het gedenkboek In Memoriam kwamen Catherina en Abraham op 15 oktober
1942 in Auschwitz om. Deze datum ligt voor
de transportdatum. Blijkbaar wisten de samenstellers van het gedenkboek niet precies wanneer
dit echtpaar op transport ging en wanneer ze
omkwamen. De treinreis van Westerbork naar
Auschwitz duurde drie dagen. Vermoedelijk
zijn ze op 19 oktober 1942 omgebracht.
Catharina bereikte de leeftijd van 65 jaar.
Jacobus, de oudste zoon van Samuel en
Rozetta, werd geboren in 1871. Hij huwde in
1890 te Rotterdam met Saartje van
Hachgenberg. Dit echtpaar kreeg zeven dochHet Kromrne-Rjjngebied, 39-1/2 (2005)

ters en zes zonen. Jacobus was koopman in
lompen en overleed in Rotterdam in 1914.
Saartje verbleef in 1910 enkele maanden in het
krankzinnigengesticht "Maasoord" in
Poortugaal. Ze overleed in 1922 te Rotterdam .
De oudste dochter van Jacobus en Saartje werd
geboren in 1891 en huwde in 1921 met de
niet-joodse Cornelis Dienaar; haar overlijdensdatum is ons onbekend. Maw·its, het tweede
kind in het gezin, werd geboren in 1892 en
overleed op 31 januari 1943 in Auschwitz. Het
derde kind Aaltje ( 1893) en het vierde kind
Samuel (1894) overleden heiden ongeveer een
jaar na de geboorte. Joseph, het vijfde kind in
de rij en geboren in 1896, huwde in 1921 in
Rotterdam. Hij is op 30 september 1942 omgebracht in Auschwitz. Samuel , het zesde kind,
overleed in 1902 vijf jaar na zijn geboorte. Het
zevende kind, Abram geboren in 1898 overleed
in 1933 in het gesticht "Het Apeldoomsche
Bosch", een instituut voor joodse geesteszieken in Apeldoorn. Aaltje, het achtste kind in
de rij, overleed op 16 jarige leeftijd in 1916.
Rebecca, het negende kind, kwam in 1902 ter
wereld en huwde in 1921 in Rotterdam met
Liepman Bonavang. Zij kwam op 5 augustus
1942 om in Auschwitz.; haar echtgenoot is aldaar een week later omgebracht. Catherina, het
tiende kind, werd in 1904 geboren; haar overlijdensdatum is ons onbekend. Van Salomon
( 1906), het elfde kind, en Sophia ( 1908), het
twaalfde kind, is het ons onbekend of en wanneer zij zijn overleden. Margaretha, het jongste
kind, werd in 1911 geboren en is omgebracht
op 30 september 1942 in Auschwitz.
Sophia, het tweede kind van Samuel en
Rozetta, werd geboren in 1873. Zij huwde te
Rotterdam in 1897 met Simon van Dam. Het
echtpaar kreeg drie zonen en twee dochters.
Sophia overleed in Rotterdam in 1936. De
overlijdensdatum van haar echtgenoot is ons
onbekend. De oudste zoon Mozes Levi (1898)
kwam om in Sobibor op 5 maart 1943. Samuel,
hun tweede kind, overleed in 1915 op 14-jarige
leeftijd. Rozetta (1903), het derde kind, huwde
in 1927 met Meijer van de Reis. Haar overlijdensdatum is ons onbekend. Matje ( 1905), het
vierde kind, huwde in 1929 met Izak Messcher
en kwam samen met haar echtgenoot om op 21
mei 1943 in Sobibor. De jongste zoon Louis
(1911) huwde in 1935. In Memoriam vermeldt
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dat hij op 31 januari 1943 is gestorven in
Schoppinitz (Silezie in Polen).
Aron, het derde kind van Samuel en Rozetta,
werd geboren in 1874. Hij huwde in 1904 met
Roosje Frenkel (1881). Het echtpaar kreeg een
dochter en een zoon. Volgens zijn Rotterdamse
gezinskaart was zijn beroep tagrijn (koopman
in oud ijzer) en overleed hij in 1938. Zijn
vrouw kwam op 15 oktober 1942 om in
Auschwitz. Dochter Kaatje Rozetta (1904)
huwde in 1926 met Willem A. Piman. Haar
overlijdensdatum is ons onbekend. Zoon
Samuel (1906) ging verschillende keren open
neer naar Cura<;:ao voordat hij in 1937 trouwde.
Samuel kwam op 22 januari 1943 om in
Mauthausen.

Jozef, het vierde kind van Samuel en Rozetta,
stierf vlak na zijn geboorte in 1876, evenals het
stiefzusje Betje, die al eerder vlak na haar geboorte in 1868 overleed.
Jozef, het jongste kind van Samuel en Rozetta,
werd geboren in 1879, huwde in 1903 en stierf
in Amsterdam in 1936. Hij kreeg drie zonen.
Samuel (1904) overleed op 30 april 1943
in Auschwitz. Van Heiman, geboren in 1908,
weten we niet of en wanneer hij is overleden.
De in 1910 geboren Eli kwam op 30 september
1942 om in Auschwitz.
Over stiefdochter Betje, geboren in 1869 in
Wijk bij Duurstede uit het eerste huwelijk van
Samuel Salomon met Jansje Blok, is ons aileen
bekend dat zein 1875 naar Meerkerk vertrok.
Zij staat niet in het gedenkboek In Memoriam.
Betje heeft de jodenvervolging overleefd of
was reeds gestorven v66r het wegvoeren van
joden uit Nederland.

Het gezin Van Straten

Prentbriefkaart van de Peperstraat te Wijk bij Duurstede
begin 20e eeuw. De vrouw rechts, achter de vrouw met de
bezem, is Judith Engelsman-Frijda. Aan de linkerzijde
met wit schort staat Jenneke van Straten -van der Sluis
(collectie Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug)
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Het echtpaar Jonas Salomon van Straten
(1836-1909) en Jenneke van der Sluis (18371914) verhuisde in 1874 uit Haaften naar
Wijk bij Duurstede. Jonas Salomon was vleeshouwer en had vijf kinderen; twee dochters en
dtie zonen. Mijntje, het oudste kind, was in
1872 in Haaften geboren. Mozes Salomon, de
oudste zoon, kwam net als de jongere kinderen
in Wijk bij Duurstede ter wereld. Hij overleed
nog geen jaar later in 1874, nog voordat de
tweede zoon, Salomon van Straten op 28 december 1874 geboren werd. De twee jongste
kinderen die nadien in Wijk bij Duurstede ter
wereld kwamen, waren Mozes (1877) en
Elisabeth (1880-1894). Het gezin woonde eerst
in de Volderstraat en later in de Peperstraat.
Jonas Salomon en Jenneke liggen beiden begraven op het joodse gedeelte van de
Algemene Begraafplaats aan de Steenstraat te
Wijk bij Duurstede, alwaar hun grafstenen aanwezig zijn. Hun oudste zoon Mozes Salomon
Iigt hier ook begraven.
De andere zoon genaamd Mozes vertrok in
1898 naar Amsterdam. Hij verdiende de kost
als kantoorbediende en was ongehuwd toen hij
in 1921 overleed in Amsterdam.
Salomon trouwde in 1907 in Hattem met
Mietje van Gelderen. Na de huwelijksvoltrekking betrok het echtpaar een woning in de
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Muntstraat in Wijk bij Duurstede. Salomon is
dan vleeshouwer van beroep. Vanaf 1908
woonde het gezin op diverse adressen in de
Peperstraat, de winkelstraat van Wijk bij
Duurstede. Het echtpaar kreeg in 1908 een
zoon, Jonas Salomon, en in 1912 een dochter,
Froukje Jennie. Salomons zuster Mijntje woonde bij het gezin in. Het gehele gezin met zuster
Mijntje vertrok in mei 1922 uit de Peperstraat
21 naar de Boerhaavelaan 1 te Bussum. In
1923 verhuisde het gezin naar de Landstraat 2
in Bussum. Salomon werd pensionhouder,
maar hie1d zijn slagerij aan.
Zoon Jonas Salomon was reiziger in feestartikelen. Hij vertrok in 1931 naar Coevorden en
keerde twee jaar later weer naar Bussum terug.
Na terugkomst werd hij firmant in de slagerij
firma S. van Straten. Daarnaast gaf hij joodse
godsdienstles. In 1938 trouwde Jonas Salomon
in Bussum met Rebecca Krant (1912). In 1939
werd kleindochter Christina geboren.
Tijdens de bezetting woonden aile familieleden
in Bussum. Salomon woonde nog steeds op het
adres Landstraat 2. Op het kaartje van de
Joodsche Raad staat genoteerd dat hij 'verzorger van overledenen sedert ongeveer 20 jaar'
was. Het pension van Salomon was blijkbaar
een rusthuis voor ouderen. Op de registratie1ijst van joodse inwoners van Bussum staan
aileen bejaarden als inwoners van Landstraat 2.
Salomon kwam samen met zijn zuster Mijntje
in Westerbork aan op 23 februari 1943. Ze
werden geplaatst in barak 55. Op 2 maart 1943
moesten ze op transport. Salomon kwam op 5
maart 1943 om in Sobibor. Hij bereikte de
leeftijd van 68 jaar. Salomons vrouw Mietje en
zuster Mijntje stierven op dezelfde dag in
Sobibor.
Jonas Salomon, de zoon van Salomon, was
volgens de Bussumse registratielij st vertegenwoordiger. Hij verhuisde vervolgens naar de
Retiefstraat 22 in Amsterdam, waar hij werkte
voor de voedse1voorziening van de Joodsche
Raad. Vanwege deze functie kreeg hij een
'sperre'. Een opmerking op het kaartje in de
Joodsche Raad cartotheek leert ons dat hij orthodox joods was. Wanneer hij in Westerbork
aankwam is niet bekend. In ieder geval werd
hij op 1 juni 1943 op transport gezet. Oat
transport voerde naar Sobibor. Aldaar werd hij
geselecteerd om in Dorohusk (Oost-Polen bij
Het Kromme-Rijngebied, 39-112 (2005)

Lublin) te werken. Uit het kamp Dorohusk is
een laatste bericht van Jonas Salomon ontvangen op 7 september 1943. In dit kamp werd
turf gewonnen. Joden stierven er door de erbarmelijke werkomstandigheden en het ontbreken
van hygienische voorzieningen. Jonas Salomon
stierf in Dorohusk op 30 november 1943. Hij
bereikte de leeftijd van 35 jaar. Zijn vrouw
Rebecca kwam op 4 juni 1943 om in Sobibor.
Hun dochter Christina staat niet in het gedenkboek ln Memoriam vermeld. Zij heeft de
jodenvervolging overleefd of was reeds voor
het wegvoeren van joden uit Nederland jong
gestorven.
Froukje Jennie woonde tijdens de bezetting op
het adres van haar vader, Landstraat 2. Volgens
haar kaartje in de Joodsche Raad cartotheek
was zij van beroep 'verzorgster oude van dagen, wassen van lijken en naaien van
lijkkleding ' . Andere informatie op dit kaartje
Jeert ons dat ze was 'gesperrt' vanwege haar
echtgenoot Denny Levi (1914). Uiteindelijk
ging ze op 23 of 24 februari 1943 naar kamp
Vught. Op 8 juni 1943 vertrok ze naar
Westerbork en nog diezelfde dag werd ze op
transport gezet. Froukje Jennie kwam op 11 juli 1943 om in Sobibor. Zij bereikte de leeftijd
van dertig jaar. Haar echtgenoot Denny Levi is
op 24 november 1943 omgebracht in
Auschwitz.

Het gezin De Vries
Het echtpaar Joseph Abraham de Vries (18371915) en Sara de Rooij (1836-1918) kreeg
vijf zonen en vier dochters. Vader Joseph
Abraham was kruidenier en jarenlang voorzitter van de joodse gemeente van Wijk bij
Duurstede. Het gezin woonde in de Oeverstraat.
Joseph en Sara liggen begraven op het joodse
gedeelte van de Algemene Begraafplaats aan
de Steenstraat te Wijk bij Duurstede. Hun grafstenen zijn aldaar aanwezig.
Rebecca de Vries, geboren op 16 augustus
1863 was de oudste dochter van Joseph
Abraham en Sara. In 1887 vertrok ze naar
Amsterdam. Zij keerde na lange afwezigheid
naar Wijk bij Duurstede terug in 1906 en vertrok het jaar daarop naar Middelharnis. In
januari 1909 kwam ze weer in Wijk bij
Duurstede terug om een maand later in het hu37

Wijk bij Duuretede.

OeliirStraat

Prentbriefkaart van de Oeverstraat te Wijk bij Duurstede begin 20e eeuw. Aan de rechterzijde is de Vriezepomp op de
hoek van de Peperstraat zichtbaar, een van de stadspompen voor de aan leg van de waterleiding. Links van de pomp de
kruidenierswinkel van Joseph Abraham de Vries (collectie Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied- Utrechtse Heuvelrug)

welijk te treden met de 52- jarige in Groenlo
geboren weduwnaar Hartogh Simon Philips.
Hij was koopman in manufacturen in
Winterswijk en had al drie kinderen: Sara
(1893 -1944), Meijer (1898-1943) en Simon
Hartogh (1902- ?). Kort na het huwelijk vertrok
het echtpaar naar Winterswijk. Hartogh Simon
overleed in 1924 in Zutphen. Rebecca vertrok
in 1929 naar Amsterdam. Ze overleed in de
hoofdstad op 28 februari 1938.
De oudste zoon Eduard de Vries was een
tweelingbroer van Rebecca. Saillant detail is
dat Eduard twee dagen na zijn zuster werd geboren. Hij trouwde in 1903 met de in 1864 te
Druten geboren Esther (Hes) Menassen. Op 22
maart 1904 werd hun enige zoon Joseph geboren, die een dag later reeds overleed. Eduard
was koopman en kruidenier en woonde eerst in
de Peperstraat en later in de Muntstraat.
Eduard en zijn vrouw vertrokken in 1918 uit
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Wijk bij Duurstede naar Arnhem. Hij overleed
aldaar op 28 september 1939 en ligt op het
joodse gedeelte van de begraafplaats Moscowa
te Arnhem begraven. Esther de Vries-Menassen
staat niet in het gedenkboek In Memoriam vermeld. Zij heeft mogelijk de jodenvervolging
overleefd of was reeds gestorven v66r het wegvoeren van joden uit Nederland.
De tweede zoon Abraham de Vries werd op 25
september 1865 geboren. Op 14-jarige leeftijd
vertrok hij naar Amersfoort en woonde onder
meer bij zijn oom Simon de Vries. Hij huwde
in 1891 in Duitsland met de in 1864 te
Sassendorf geboren Clara Rosenbaum. Uit dit
huwelijk kwam een zoon, Max de Vries, die op
2 oktober 1896 te Amersfoort werd geboren.
Abraham was goudsmit en winkelier. Hij overleed op 2 februari 1934 te Utrecht. Tijdens de
Duitse inval was Max officier in het
Nederlandse Ieger. Een dag voor de
Nederlandse capitulatie, 14 mei 1940, pleegde
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hij zelfmoord in Amersfoort. Max ligt samen
met zijn vader begraven op de joodse begraafplaats aan de Soesterweg te Amersfoort. Clara
Rosenbaum overleefde de jodenvervolging niet
en is op 2 juli 1943 in Sobibor omgebracht.
De tweede dochter was Sara de Vries, die op
13 januari 1867 werd geboren. Ook zij vertrok
op 14-jarige leeftijd naar Amersfoort en woonde bij haar tante Betje de Rooij. Na acht jaar
keerde ze terug en vertrok in 1890 voor vier
jaar naar Amsterdam. Uiteindelijk keerde ze
nog een keer in januari 1904 naar Wijk bij
Duurstede terug ; kennelijk ter voorbereiding
van haar huwelijk aldaar op 18 februari van dat
jaar. Haar echtgenoot werd de vijftigjarige in
Delft geboren vleeshouwer en weduwnaar
Abraham Norden , die in Amsterdam woonde
en uit een eerder huwelijk een zoon en twee
dochters had. Kort na het huwelijk vertrokken
Sara en Abraham naar de hoofdstad. Beiden
zijn aldaar overleden; Sara in 1918 en
Abraham in 1932.
Hartog de Vries, geboren op 20 oktober 1868,
was de derde zoon van het gezin. Hartog vertrok in 1886 naar Amersfoort en woonde bij
het niet verwante joodse echtpaar Jonas van
Vollenhoven en Roosje van Creveld. In 1894
ging hij naar Amsterdam waar hij in 1898
trouwde met de Amsterdamse Keetje van
Moppes (1874). Het echtpaar kreeg in 1899
een dochter, Sara. Hartog oefende verschillende beroepen uit en was onder meer opzichter.
Keetje was briljantslijpster. Dochter Sara verhuisde in 1919 naar Rotterdam , na in het
huwe1ijk te zijn getreden met de in 1891 geboren Isaac Bilderbeek. Hartog werd in
Amsterdam een keer failliet verklaard. In 1927
vertrok hij naar het gesticht "Het
Apeldoornsche Bosch". Keetje vertrok in dat
jaar naar Rotterdam. Na zijn verblijf in
Apeldoorn ging Hartog naar Rotterdam en in
1935 verhuisde hij samen met zijn vrouw terug
naar Amsterdam. Het echtpaar betrok daar een
woning in de Kribbestraat. Tijdens de bezetting
woonden zij nog steeds op dit adres. Hartog
kwam op 9 of I 0 april 1943 aan in Westerbork.
Hij werd geplaatst in barak 82. Op 20 april
moest hij op transport. Hartog kwam om op 23
april 1943 in Sobibor. Hij bereikte de leeftijd
van 74 jaar. Zijn vrouw kwam eveneens op die
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datum om in Sobibor. Dochter Sara en haar
echtgenoot kwamen om in Auschwitz op 3 september 1943.
Simon de Vries werd op 17 oktober 1870 geboren Hij was winkelier, manufacturier en
koopman, Op 19 augustus 1902 trou wde hij
met de bijna even oude Henriette Lezer, die
geboren was in Assen. Hun zoon Joseph kwam
in Wijk bij Duurstede ter wereld op 23 juni
1903. Hun dochter Saartje Bertha de Vries
werd in Wijk bij Duurstede geboren op 8 juni
1906. Het gezin woonde in de Oeverstraat. In
1911 vertrokken zij naar de Hendrik van
Viandenstraat te Amersfoort. Omstreeks 1930
was Saartje Bertha bestuurslid van Nut en
Genoegen in Amersfoort. Volgens een registratielijst met joden woonachtig in Amersfoort in
1941 woonde Saartje in de Vermeerstraat 41 ,
was ze stenotypiste van beroep en ongehuwd.
Op 20 februari 1943 vertrok Saartje Bertha
naar kamp Vught. Een half jaar later, op 21
september 1943 moest ze naar Westerbork. Ze
werd uiteindelijk op 16 november 1943 op
transport gezet naar Auschwitz. Saartje Bertha
kwam daar op 19 november 1943 om. Zij bereikte de leeftijd van 37 jaar. Haar moeder
overleed in 1923 in Amersfoort. Haar vader
huwde in 1930 met Eli sabeth Walg ( 18851942). Dit tweede huwelijk duurde maar kort
aangezien Simon in 1932 in Amersfoort overleed. Haar broer Joseph emigreerde in 1924
naar Canada.
De op een na jongste dochter van het echtpaar
Joseph Abraham de Vries en Sara de Rooij
heette Anna de Vries. Zij werd op 16 mei 1872
geboren. Als enige van de kinderen overleed
zij op jeugdige leeftijd op 13 mei 1888. Zij ligt
begraven op het joodse gedeelte van de
Algemene Begraafplaats aan de Steenstraat te
Wijk bij Duurstede.
De jongste dochter Sientje de Vries, geboren
op 26 december 1873, huwde op 7 september
1905 in Wijk bij Duurstede met de Utrechtse
kruidenier en weduwnaar Samuel Bouwman.
Getuigen bij dit huwelijk waren enkele fami lieleden van de bruid en bruidegom. Sientje
vertrok pas in juli 1906 naar Utrecht om bij
haar echtgenoot te gaan wonen. Het echtpaar
woonde lange tijd in de Haverstraat, samen
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Het bestuur van Nut en Genoegen in Amersfoort omstreeks 1930 met rechtsonder zittend Saartje Bertha de Vries (collectie museum Flehite Amersfoort)

met de kinderen uit het eerdere huwelijk van
Samuel. Sientje en Samuel kregen zelf geen
kinderen. In 1927 verhuisden zij in dezelfde
stad naar de Obrechtstraat 2bis. In 1939 overleed Samuel. Sientje bleef ook tijdens de eerste
bezettingsjaren wonen op dit adres.
Uiteindelijk verhuisde ze naar het joodse pension aan de Plantage Prinsenlaan 13 te
Amsterdam. Op dit adres woonden onder meer
Nathalia Engelsman en haar moeder Judith
Engelsman-Frijda. Wanneer Sientje naar Vught
ging, is ons niet bekend. In ieder geval ging ze
op 30 januari 1943 van Vught naar Westerbork.
Ze kwam samen met haar stiefdochters,
Annaatje (1902) en Judik (1897) in Westerbork
en werden geplaatst in barak 58. Op 2 februari
1943 werd Sientje op transport gezet. Sientje
kwam op 5 februari 1943 om in Sobibor. Ze
bereikte de leeftijd van 69 jaar. In ieder geval
kwam stiefdochter Annaatje ook op die datum
om in Sobibor. Judik staat niet vermeld in het
gedenkboek In Memoriam. Stiefzoon Mozes
vertrok in 1920 naar Amsterdam en ging in
Het Kromme-Rijngebied, 39-1/2 (2005)

1929 naar Nijmegen. Ook Mozes staat niet
vermeld in het gedenkboek In Memoriam.
De jongste zoon van het echtpaar Joseph
Abraham de Vries en Sara de Rooij , Jacobus
de Vries, werd op 30 maart 1875 geboren.
Van hem is aileen bekend dat hij in augustus
1893 Wijk bij Duurstede verliet. Hij ging naar
Doetinchem. Hij staat niet in het gedenkboek
In Memoriam vermeld. Mogelijk heeft hij de
jodenvervolging overleefd of was reeds v66r
het wegvoeren van joden uit Nederland gestorven.

'Waar op aarde mag ik wonen'
Op de voorgaande bladzijden is de levensgang
van joden beschreven die waren geboren in Wijk
bij Duurstede en die slachtoffer werden van de
jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting.
Terugkijkend op de levenslopen van deze groep
van twintig joden vall en enkele as pecten op.
Van de acht mannen en twaalf vrouwen, voornamelijk oudere personen, waren er tijdens de
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bezetting 15 ooit gehuwd geweest. De ongehuwden waren allen vrouwen en kwamen uit
drie families ; twee dochters van het gezin
Engel sman, twee dochters van het gezin
Hijmans en een dochter uit het gezin De
Vries. Bijna aile personen die waren gehuwd
of dat waren geweest, hadden een joodse echtgeno(o)t(e). Drie van de vijf kinderen uit het
gezin Hijmans waren gehuwd met een nietjoodse partner. De echtgenoot van Caroline
Hijmans overleed voor de Duitse bezetting.
Hierdoor was ze niet meer 'gemengd gehuwd'
en kwam ze niet in aanmerking voor vrijstelling van deportatie naar het 'Oosten '.
Carolina was niet aileen gehuwd met een nietjoodse man, ze had zich ook Iaten uitschrijven
bij de joodse gemeente, waar zij woonachtig
was. Haar zuster Victorine liet zich eveneens
uitschrijven. Van tenminste twee personen,
Nathalia Engelsman en Jonas Salomon van
Straten, is bekend dat zij zich als orthodox
joods beschouwden rond de periode van de
bezetting. Bovendien is de belangstelling van
Schoontje Engelsman voor het zionisme opvallend; ze gaf daarbij joods onderwijs. Haar
broer Levie Engelsman was gazzan in diverse
synagogen.
De gezinnen waarin de twintig omgekomen
joden opgroeiden, waren kindenijker dan de
gezinnen die ze zelf stichtten. Hun vaders waren werkzaam als koopman, winkelier of
vleeshouwer. Dit waren beroepen die vee! joden toentertijd in Nederland uitoefenden. Een
uitzondering vormde Isaac Goldschalk
Hijmans. Hij was koopman , manufacturier,
Bank van Leninghouder en een tijdlang raadslid en nadien wethouder in Wijk bij
Duurstede. Zijn zoon Godschalk Izaak studeerde farmacie en werd apotheker. Zijn
jongste zoon Hendrik werd archivaris en bibliothecaris en diens zoon studeerde onder
meer rechten en was octrooigemachtigde.
Nathan Jacob (Nico) Engelsman, een kleinzoon van Nathan Engelsman, studeerde
bouwkunde. De zonen uit de andere families
hadden minder prestigieuze beroepen. Hun
beroepen waren wei iets meer gevarieerd dan
de beroepen van hun vaders. Sommigen waren nog winkelier, slager of vleeshouwer;
anderen waren industrieel, tramconducteur,
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pensionhouder, reiziger, vertegenwoordiger of
opzichter.
De Duitse bezetter gelastte in 1942 de evacuatie van joodse inwoners uit tal van gemeenten
naar Amsterdam. AI deze joden moesten een
onderdak zien te vinden in de drie door de bezetter aangewezen joodse wijken in de
hoofdstad. Daar er niet genoeg woningen waren
in deze wijken, werd op last van de bezetter
overgegaan tot inkwartiering, zo vermeldde een
bericht in Het Joodsche Weekblad van 15 mei
1942. Sommige joden die in Wijk bij Duurstede
hadden gewoond, gingen bij elkaar wonen.
Nathalia Engelsman woonde samen met haar
moeder Judith Frijda in het pension "Rusthuis
Engelsman" aan de Plantage Prinsenlaan. Op
dit adres kwam ook Sientje Bouwman-deVries
wonen. Blijkbaar onderhielden enkele Wijkse
joden na hun verhuizing uit Wijk bij Duurstede
nog contacten met elkaar.
Van de joden die in Nederland woonden en
omkwamen in concentratie- en vernietigingskampen , is 80% omgebracht tussen juli 1942
en september 1943. De sterftedata, die we
terugvonden in het gedenkboek In Memoriam,
tonen dat de meeste Wijkse joden die slachtoffer werden van de jodenvervolging ook
omkwamen in deze periode; namelijk 18 van
de twintig, dat is 90%. Aileen Jonas Salomon
van Straten en Saartje Bertha de Vries kwamen
later om, namelijk in november 1943 (zie de
overzichtstabel).
Van de joden die uit Nederland waren weggevoerd was ongeveer 57% in Auschwitz en
ongeveer 34% in Sobibor omgebracht; de overige ongeveer 10% kwam om in andere
kampen en plaatsen. De gegeven sterfteplaatsen in het gedenkboek In Memoriam voor de
Wijkse joden leert ons dat meer dan de helft
van de omgekomen Wijkse joden is omgekomen in Sobibor (zie de overzichtstabel) ; dat is
afwijkend van het algemene Nederlandse
beeld. De reden daat·voor is, dat het merendeel
van de Wijkse joden in de maanden maart tot
en met juli 1943 is gedeporteerd. Dat is de peri ode waarin de treinen vanuit Westerbork naar
Sobibor reden. De andere Wijkse joden zijn
omgebracht in Auschwitz, behalve Jonas
Salomon van Straten. Hij kwam om in
Dorohusk.
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Overzichtstabel van twintig in Wijk bij Duurstede geboren joden met hun naam, geboortedatum,
sterftedatum en sterfteplaats (in Polen).
voornamen

familie- I meisjesnaam

geboortedatum

sterftedatum

sterfteplaats

Carolina
Catharina
Sientje
Johanna
Levie
Nathalia
Schoontje Hartog Izabella
Sara
Catharina
Isaac Abraham
Jonas Hartog
Elise bet
Godschalk Izaak
Victorine
Simon
Froukje Jennie
Jonas Salomon
Salomon
Hartog
Saartje Bertha

van den Arend-Hijmans
Bon-Salomon
Bouwman-deVries
Cohen-Goudsmit
Engelsman
Engelsman
Engelsman
Geldere-van Frijda
Jacoba Gersons-Salomon
Goudsmit
Goudsmit
Hijmans
Hijmans
Hijmans
Hildesheim
Levi-van Straten
van Straten
van Straten
de Vries
de Vries

05-01-1873
21 -02-1877
26-12-1873
05-09-1873
09-07-1887
29-05-1892
07-06-1886
22-07-1878
23-03-1866
11-06-1867
14-05-1870
17-08-1876
13-01-1870
19-07-1875
15-06-1890
02-09-1912
25-ll-1908
28- 12-1874
20- 10-1868
08-06-1906

09-04-1943
15-10-1942
05-02-1943
21-05-1943
28-05-1943
19-02-1943
23-07-1943
30-04-1943
16-04-1943
15-10-1942
27-08-1943
21-01-1943
28-05-1943
14-01-1943
16-07-1943
11-07-1943
30-11-1943
05-03-1943
23-04-1943
19-ll-1943

Sobibor
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Sobibor
Auschwitz
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
Sobibor
Sobibor
Dorohusk
Sobibor
Sobibor
Auschwitz

Voor zoveel moge1ijk broers en zusters van de
twintig joden, die waren geboren in Wijk bij
Duurstede en die het slachtoffer werden van de
Duitse bezetting, is achterhaald of zij de vervolging hadden overleefd 6f reeds v66r het
wegvoeren van joden uit Nederland waren
overleden. Indien we alle broers en zusters bij
elkaar zetten, ontstaat een overzicht over hoevee! broers en zusters binnen een gezin
slachtoffer zijn geworden. Zo ' n overzicht geeft
ons de mogelijkheid om gezinnen met elkaar te
vergelijken en geeft ons een indruk hoe zwaar
gezinnen zijn getroffen tijdens de Duitse bezetting.
Van het gezin Engelsman was Abraham v66r
de bezetting overleden. Van de overige twee
broers en twee zusters overleefde aileen Jozef
Nathan de vervolging. Hij overleefde de vervolging door met zijn vrouw onder te duiken.
Dat betekent dat drie van de vier kinderen
Engelsman die de bezetting meemaakten zijn
omgebracht.
Van het gezin Frijda zijn Isabella, Levi, Levi
Hartog en Rachel overleden v66r de bezetting.
Sara is omgebracht tijdens de bezetting.
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Halfzuster Catherina Jacoba Gerson-Salomon is
eveneens omgebracht. Haar zuster Rosetta overleed vlak na de geboorte in 1867. De twee
gezinsleden die de bezetting meemaakten werden beiden slachtoffer van de jodenvervolging.
Het gezin Goudsmit bestond uit zes kinderen.
Jonas Hartog stierf een paar jaar na zijn geboorte. Mietje overleed in 1941, een jaar voordat
joden uit Nederland werden weggevoerd. Haar
broers Isaac Abraham, Jonas Hartog en haar
zuster Johanna zijn tijdens de bezetting weggevoerd en omgebracht. Over haar broer Mozes
Jacob ontbreken ons de gegevens over zijn overlijden. Dat betekent, dat - voor zover wij
konden nagaan - de drie kinderen Goudsmjt,
die de bezetting meemaakten, allen slachtoffer
werden van de jodenvervolging.
Het gezin Hildesheim bestond uit vier kindereo. Betje, Jacques en Simon zijn omgebracht
tijdens de bezetting. Broer Bernard kon de vervolging overleven door zijn huwelijk met een
niet-joodse vrouw. Dat betekent dat drie van de
vier kinderen Hildesheim slachtoffer werden
van de jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting.
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Het gezin Hijmans telde vijf kinderen. Van hen
overleefde aileen Hendrik de vervolging. Hij
was gehuwd met een niet-joodse vrouw en
hiermee was hij in principe 'vrijgesteld van
tewerkstelling'. Dat betekent dat vier van de
vijf kinderen Hijmans slachtoffer werden van
de jodenvervolging tijdens de bezetting.
Catharina Bon-Salomon kwam uit een gezin
van acht kinderen. Haar broer Jozef en haar
halfzuster Betje ( 1868) overleden vlak na de
geboorte. Verder is ons bekend dat Aron,
Jacobus, Jozef en Sophia reeds voor de bezetting waren overleden. Van halfzuster Betje
( 1869) ontbreken ons gegevens over haar over-

lijden. Aileen Catherina maakte volgens onze
gegevens de bezetting mee en werd slachtoffer
van de jodenvervolging.
Van het gezin Van Straten overleden v66r de
bezetting Elisabeth, Mozes en Mozes Salomon.
Salomon van Straten en zijn zuster Mijntje
maakten de bezetting mee. Ze werden beiden
slachtoffer van de jodenvervolging. De twee in
Wijk bij Duurstede geboren kinderen van
Salomon, Jonas Salomon en Froukje Jennie,
werden eveneens slachtoffer van de jodenvervolging.
Van het kinderrijke gezin De Vries waren
Abraham , Anna, Eduard, Rebecca, Sara en
Simon reeds v66r de bezetting overleden.
Hartog de Vries en zijn zuster Sientje werden
beiden slachtoffer van de jodenvervolging.
Over Jacob hebben wij geen nadere gegevens
gevonden. Van de twee in Wijk bij Duurstede
geboren kinderen van Simon, is Saartje Bertha
omgebracht tijdens de bezetting. Haar broer
was reeds v66r de bezetting naar Canada geemigreerd.
Uit deze opsomming blijkt dat slechts enkele
gezinsleden die de Duitse bezetting meemaakten, de jodenvervolging hebben overleefd. Het
relatief aantal slachtoffers onder de gezinsleden blijkt bovendien voor elk gezin even hoog
of zelfs hoger te zijn dan het landelijke
Nederlandse percentage slachtoffers van 73.

';Dr. P.J.R. Tammes (Alkmaar 1972) studeerde
sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Hi)
promoveerde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op het proejschr(ft 'Gif Laten wij niet
voortbestaan.' Een onderzoek naar de overlevingskansen vanjoden in Nederlandse
gemeenten, 1940-1945. Hi) publiceerde tevens
'U draagt geen ster'. De vervolging vanjoodse
inwoners in Bergen (NH) tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Gedenksteen met tekst van di chteres Nelle Honig, onthu ld
in mei 1998 in het kader van ' Poezie in steen ' bij de oude
joodse begraafplaats aan het tegenwoordige Hijmanspad te
Wijk bij Duurstede. De steen is een antwerp van de beeldhou wer en kunstenaar Stef Stokhof de Jong (foto Vi ctor
Bri lle man 2004)
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Drs. R. V Brilleman (Amsterdam 1950) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en volgde aan de Universiteit van
Leiden de postdoctorale opleiding Historische
Informatieverwerking. Hi) verrichtte aanvullend onderzoek, beeldresearch en bibliografie
voor de in 1992 en 7999 verschenen
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Nederlandse uitgaven van Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
Tevens publiceerde hij in de tijdschriften
Groniek, Tussen Rijn en Lek en in de reeks
Utrechtse Biografieiin over de joodse gemeenschap in Nederland.
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