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Verantwoording 

Geschiedenis is een bonte mengeling van uit
eenlopende gebeurtenissen, waarnemingen, 
opvattingen en gevoelens. Wie zich verdiept 
in het verleden wordt hier telkens mee gecon
fronteerd. Een geschiedschrijver tracht in zijn 
weergave van dit alles het verleden zo helder 
en overzichtelijk mogelijk te verbeelden vol
gens de regels van de kunst. In de wijze waar
op hij bijdraagt aan het vormen van de herin
nering dient hij zich rekenschap te geven van 
de veelheid aan ervaringen in het verleden. 
De historicus is zich er evenwel van bewust 
dat het nagenoeg onmogelijk is om aan alle 
stemmen evenveel recht te doen. Alleen al om 
praktische redenen is hij immers genoodzaakt 
om keuzes te maken. 
Bovendien wordt de historicus geconfron
teerd met keuzes van anderen; keuzes of om
standigheden die ertoe geleid hebben dat be
paalde bronnen niet of nauwelijks meer 
gebruikt kunnen worden. Reeds voor aanvang 
van het vanaf september 2000 uitgevoerde 
onderzoek in opdracht van de Nederlands-Is
raëlitische Gemeente Amersfoort moest ge
constateerd worden dat de archieven van dit 
kerkgenootschap de oorlogsjaren niet hadden 
overleefd. Vervolgens werd duidelijk dat ook 
een andere belangrijke bron, het archief van 
de plaatselijke gemeentepolitie, zeer onvolle-
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dig was. Dat was opmerkelijk, temeer daar uit 
elders berustende archiefstukken blijkt dat dit 
archief na de bevrijding nog grotendeels in
tact moet zijn geweest. Naspeuringen om 
meer terug te vinden dan de dagelijkse rap
portenboeken leverden weinig op. Naar de re
denen van de vernietiging van dit archief valt 
slechts te gissen. 
Dit betekent echter niet dat het hier gepresen
teerde onderzoek, dat plaatsvond aan het On
derzoekinstituut voor Geschiedenis en Cul
tuur van de Universiteit Utrecht, uitsluitend 
gebaseerd is op interviews en correspondentie. 
Het beperkte bronnenmateriaal van de plaat
selijke politie werd namelijk aangevuld door 
bestudering van andere archieven, waarvan de 
belangrijkste te vinden zijn in het Gemeente
archief Amersfoort en het Algemeen Rijksar
chief in Den Haag. 
De informatie die kon worden ontleend aan 
deze en andere archieven werd zoveel moge
lijk gecompleteerd met gegevens die bekend 
zijn uit de beschikbare literatuur. Wat betreft 
de geschiedenis van de joodse gemeenschap in 
Amersfoort moet vooral gewezen worden op 
het inmiddels een kwart eeuw oude en vrij 
summiere werk van Sirnon van Adelberg. De 
belangrijkste publicatie over Amersfoort in de 
Tweede Wereldoorlog bestaat uit het twee-



delige werk van J.L. Bloemhof. De uitvoerige 
literatuur over Nederland tijdens de Duitse 
bezetting en die over de jodenvervolging in 
het bijzonder is te omvangrijk om hier nader 
geëvalueerd te worden. De meest relevante 
werken staan vermeld in de opgenomen lite
ratuurlijst. 
Tot slot wil ik graag mijn dank betuigen aan 
alle informanten, archiefmedewerkers 
medeonderzoekers en anderen, die mij in 
Amersfoort en elders behulpzaam zijn geweest 
bij het verrichten van mijn onderzoek. Daar
bij verdienen mevrouw N. Mayer-Hirsch en 
de heer R. van Praag bijzondere vermelding. 

Ook de heren H.S. ]oosten, dr. P.G. Brusse, 
dr.].]. Dankers en dr. H.A.M. Klemann, le
den van de wetenschappelijke begeleidings
commissie, ben ik erkentelijk voor hun ge
waardeerde medewerking. De redactie van de 
Amersfortia Reeks verdient eveneens waarde
ring voor haar advies. 
Het illustratiemateriaal werd ter beschikking 
gesteld door het NIOD, NIG Amersfoort, 
Gemeentearchief Amersfoort, Museum Flehi
te en door particulieren. 
KeesRibbensis verbonden aan het Onder
zoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur 
van de Universiteit Utrecht. 
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Inleiding 

Bij het 225-jarig bestaan van de Amersfoortse 
synagoge in 1952 werd in het maandelijkse 
contactorgaan van de joodse gemeente de 
vreugde en trots in herinnering geroepen 
waarmee 25 jaar eerder- in 1927- het twee
de eeuwfeest groots was herdacht. Dat was 
een gelegenheid geweest waarbij niet alleen de 
bouw van de synagoge in het Juffersgat tussen 
Korte Gracht, Drieringensteeg en de Muur
huizen in 1727 werd gememoreerd. Men had 
destijds nog verder in het verleden geblikt 
door stil te staan bij de eerste Portugese joden 
die zich al in 1655 in Amersfoort vestigden. 
Natuurlijk waren de gedachten tevens uitge
gaan naar de gestage groei van de joodse ge
meente in de 18de eeuw toen de vooraan
staande tabakshandelaar Benjamin Cohen, die 
woonde in een statig pand aan de Zuidsingel, 
nauwe banden onderhield met het Huis van 
Oranje. Met genoegen had men in 1927 
voorts teruggedacht aan de periode tussen 
1814 en 1917 toen Amersfoort als grootste 
joodse gemeente in de regio standplaats was 
geweest van het provinciaal Utrechts opper
rabbinaat. 
In de jaren die volgden op het tweede eeuw
feest van de Amersfoortse sjoel was de joodse 
gemeenschap door tragiek overmeesterd. De 
terugblik aan het begin van de jaren vijftig 

veroorzaakte daarom een sterk gevoel van 
heimwee 'naar al datgene, wat ons lief en dier
baar was'. 1 In de periode tussen deze twee ju
bilea, tussen een feestelijke terugblik en een 
smartelijk omzien, veranderde het aanzien van 
de joodse gemeenschap in Europa, in Neder
land en ook in de stad aan de Eem ingrijpend. 
De weinige overgeblevenen die na de Tweede 
Wereldoorlog elkaar in en rond de synagoge 
troffen, wisten opnieuw gestalte te geven aan 
het joodse bestaan, maar droegen de bittere 
geschiedenis van hun geloofsgenoten, familie
leden, vrienden en kennissen voortdurend 
met zich mee. 
De vele ervaringen die deel uitmaken van dit 
verleden vormen het onderwerp van deze stu
die. Allereerst wordt een beeld geschetst van 
de joodse gemeenschap in Amersfoort in de 
vooroorlogse jaren, waarna een overzicht volgt 
van de registratie, de isolatie en de daaropvol
gende deportatie waaraan de joden tijdens de 
Duitse bezetting werden blootgesteld. Daar
naast wordt ingegaan op de joodse gevangenen 
van Kamp Amersfoort. Ook zal aandacht wor
den besteed aan degenen die door onder te 
duiken probeerden te ontkomen aan het nazis
tische antisemitisme. Nadat de blik is gericht 
op het naoorlogse herstel volgt tot besluit een 
korte terugblik op deze bewogen jaren. 
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Amersfoort in de jaren dertig 

De Utrechtse provinciestad Amersfoort gold 
in de jaren dertig als een belangrijk spoorweg
knooppunt en een bekende garnizoensstad. 
De goed bereikbare bevolkingskern bestond 
grotendeels uit de oude binnenstad, het Berg
kwartier, het Soesterkwartier en het Leusder
kwartier. Amersfoort telde bij het uitbreken 
van de oorlog ongeveer 49.000 inwoners. Zij 
vormden een gemêleerd gezelschap. De 
protestanten, merendeels bestaand uit Neder
lands-hervormden en gereformeerden, aange
vuld met lutheranen, remonstranten en 
doopsgezinden, maakten bijna de helft van de 
bevolking uit. De katholieken, inclusief een 
klein aantal oud-katholieken, hadden een 
aandeel van eenderde in de bevolking. Israë
lieten, zoals de joden in volkstelling van 1930 
werden aangeduid, maakten bijna één procent 
uit van de bevolking. Ruim twee procent van 
de Amersfoorters behoorde tot andere kerkge
nootschappen. Ongeveer een op zes inwoners 
was niet aan enige kerk verbonden. Daarmee 
was de religieuze verdeling min of meer verge
lijkbaar met het algemene beeld in Neder
land. 
In de meeste Nederlandse gemeenten bedroeg 
het aandeel joodse inwoners hooguit één pro
cent van de bevolking. In de provincie 
Utrecht (waar het aantal joodse bewoners met 

10 

gemiddeld minder dan een half procent lager 
lag dan in Amersfoort) was er destijds geen 
enkele gemeente die boven de één procent 
uitkwam. De nabijgelegen Gelderse plaatsen 
Nijkerk en Apeldoorn stegen hier wel boven
uit. De grootste concentratie joden in Neder
land was te vinden in Amsterdam.2 
Amersfoort telde 375 joodse inwoners in 
1930, waaronder zes Portugees-Israëlieten. 
36% van hen was jonger dan 20 jaar, 53% 
was tussen de 20 en de 60, 11% was zestig 
jaar of ouder. Iets meer dan de helft van de jo
den was gehuwd of gehuwd geweest.3 De Ne
derlands-Israëlitische Gemeente (NIG) 
Amersfoort omvatte behalve Amersfoort de 
burgerlijke gemeenten Baarn (tien joodse in
woners in 1930), Hoogland (één joodse in
woner), Soest (elf joodse inwoners) en Wou
denberg (één joodse inwoner).4 Dat 
betekende dat er in 1930 bijna 400 joden 
woonden op het grondgebied van de luhilla 
Amersfoort, de plaatselijke joodse gemeente, 
waarvan het merendeel vermoedelijk daad
werkelijk stond ingeschreven bij de NIG. 

Circa 18.600 Amersfoortse inwoners behoor
den tot de plaatselijke beroepsbevolking. Velen 
van hen, zo'n 40%, werkten in de nijverheid 
en industrie, veelal in relatief kleine bedrijven. 



Kleinere groepen werkten in de handel en 
dienstverlenende sectoren. Het aantal werken
den in de landbouw was met 1% gering. Gro
te fabrieken waren er maar weinig; de spoor
wegen golden als het grootste bedrijf in de 
gemeente. De economische crisis die zich van
af 1929 over de wereld verspreidde, trof in de 
jaren dertig ook Amersfoort. Aan het einde 
van dit decennium begon het aantal werklo
zen, dat in 1938 nog 2.000 bedroeg, af te ne
men door een verbetering van de situatie.s 

De Varkensmarkt en het begin van de Arnhem
sestraat. Links het grote modemagazijn van Rin
tel. 

De economische crisis trof eveneens de werk
zame joden die in het Nederland van de jaren 
dertig merendeels actief waren in beroepen 
die behoorden rot de lagere middenklasse of 
de arbeidersklasse. Hieronder bevonden zich 
veel venters, markthandelaren, marskramers 
en handelsreizigers. Straat- en markthandela
ren die te boek stonden als zelfstandige on
dernemers waren vaak kleine, zoniet margina
le ondernemers. Daarnaast waren er 
welvarende handelaren en beoefenaars van 
vrije beroepen (artsen, advocaten, notarissen) 
die tot de hogere middenklasse behoorden. 
Joodse winkeliers en handelaren waren vrij 
sterk vertegenwoordigd in provinciesteden zo-
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Advertentie van de firma Rintel in het Amers
foortsch Dagblad van 21 september 1933. 

als Amersfoort. Er waren diverse joodse win
kels in en om de LangestraaL Amersfoort 
kende joodse bakkers en slagers (waaronder 
een matsebakker en een kippenslager), winke
liers die handelden in stoffen, in feestartikelen 
en in boeken. Sommigen kochten en verkoch
ten gebruikte goederen of hadden een bestaan 
als fotograaf of marktkoopman. Nathan Hil
versum verdiende zijn geld met een stadsbus
dienst die hij in de jaren twintig had opge
richt. 6 
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De slechte economische situatie in de voor
oorlogse periode leidde tot veel politiek onge
noegen. De aanhang van extremistische par
tijen aan weerszijden van het politieke 
spectrum nam in de jaren dertig duidelijk toe, 
zowel in Nederland als elders in Europa. De 
autoritaire Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB), die sinds december 1932 in Amers
foort een plaatselijke afdeling telde, was de 
belangrijkste protestpartij aan de rechterzijde. 
Zeker in de eerste helft van de jaren dertig 
kon deze partij op de nodige belangstelling in 
Amersfoort rekenen. Toen Anton Mussen, de 
leider van de nog jonge beweging, in maart 
1935 in de stad sprak, was de Markthal tot de 
laatste plaats bezet. Hij benadrukte hier het 
belang van fascisme en nationaal zelfrespect 
en veroordeelde de internationalisten.? Het 
was een nog relatief voorzichtig geformuleer
de aanval op marxisten en joden. Het antise
mitische karakter van de NSB kwam pas later 
dat decennium duidelijk tot uiting; door 
sommigen werd die neiging evenwel al vroeg 
onderkend. De vrijdenker Anton Constandse, 
die aangaf dat het Duitse rassenstandpunt we
tenschappelijk onhoudbaar was, deed dat bij
voorbeeld in april 1935 in een lezing te 
Amersfoort. 8 Dat verhinderde niet dat de 
NSB diezelfde maand bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten de steun verwierf van 
8,8% van de Amersfoortse kiezers, waarmee 
het landelijke gemiddelde zelfs enigszins werd 
overtroffen. 
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 
1937 bedroeg de Amersfoortse NSB-aanhang 
- in de pas lopend met het landelijke stem
menverlies- nog maar 4,2%. De teruglopen
de populariteit van de Nederlandse nationaal-



socialisten ging vergezeld van een radicalise
ring van de rechtsautoritaire partij, waarbij 
het antisemitisme bepaald niet werd ge
schuwd. Op de plaatselijke NSB-bijeenkomst 
die op 7 maart 1939 werd opgeluisterd door 
de komst van de overtuigde antisemiet mr. 
M.M. Rost van Tonningen zullen geen heuge
lijke woorden over de joden zijn geuit. Niette
min gaven bijna 800 Amersfoorters (3,5% 
van alle plaatselijke kiezers) bij de verkiezin
gen voor Provinciale Staten in 1939 hun 
steun aan de NSB. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde 
jaar was de NSB niet van de partij. De Soci
aal-Democratische Arbeiderspartij werd bij 
die gelegenheid de grootste partij met 5521 
stemmen. Daarna volgden de drie grote con
fessionele partijen: de Roomseh-Katholieke 
Staatspartij (RKSP), de Christelijk-Histori
sche Unie (CHU) en de Anti-Revolutionaire 
Partij (ARP), die gezamenlijk rweemaal zoveel 
stemmen als de socialisten binnenhaalden. 
Twee liberale partijen trokken samen bijna 
3000 stemmen, het plaatselijke Amers
foortsch Belang 949 stemmen.9 Het meren
deel van de inwoners was en bleef voorstander 
van een gematigde politieke lijn. 

De joodse gemeente in Amersfoort 

De Amersfoortse joden vormden een zeer be
scheiden onderdeel van het jodendom in Ne
derland, dat aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog ruim 140.000- merendeels 
Nederlandse - personen omvatte. Niet min
der dan zestig procent van hen woonde in 
Amsterdam, rwintig procent in zes overige 
grote steden. Tien procent van de joden 

woonde op het platteland, tien procent in 
kleinere steden waaronder Amersfoort.lO Hoe
wel veel joden zich voor de oorlog onderling 
verbonden voelden door een eigen religieus 
en gemeenschapsleven, waren de opvattingen 
over godsdienst en politiek verdeeld. 
Er waren gelovige en ongelovige joden, ortho
doxe en vrijzinnige joden, liberale en socialis
tische joden, joden met wortels in Oost-Euro
pa (asjkenazische joden) en met wortels in 
Zuid-Europa (de relatiefkleine groep sefardi
sche joden uit Portugal en Spanje), zionisten 
(een kleine minderheid) en niet-zionisten. 
Vanwege dergelijke economische, politieke en 
religieuze verschillen vormden de Nederland
se joden in de jaren dertig een allesbehalve 
homogene groep. Hoewellang niet alle joden 
religieus waren - velen gingen slechts op de 
belangrijkste feestdagen naar de synagoge -
onderhielden de meesten van hen op enigerlei 
wijze banden met de joodse gemeenschap. 
Het merendeel van huwelijken tussen joden 
werd in synagogen gesloten. 
De band met het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap (NIK) - dat zich evenals 
andere kerkgenootschappen gezagsgetrouw 
opstelde - werd voor sommige joden steeds 
losser. De ontkerkelijking schreed in de eerste 
decennia van de 20ste eeuw snel voort. Daar
door daalde tevens het aantal kinderen dat 
joods godsdienstonderwijs volgde. In het na
bijgelegen Utrecht, waar religieuze banden 
een relatief geringere rol speelden, bleek 38% 
van de joodse ouders in 1937 op z'n zachtst 
gezegd onverschillig te staan tegenover het 
godsdienstonderwijs.!! In diverse plaatsen be
lichaamden de kerkbesturen en de leiders van 
overige joodse instellingen vaak een orrho-
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De jèestelijke viering van het 200-jarig bestaan 
van de synagoge in 1927. 

doxe interpretatie van de religie, die de be
langstelling van de achterban voor vernieu
wingen niet weerspiegelde. 

In januari 1927 had de Nederlands-Israëliti
sche Gemeente (NlG) Amersfoort herdacht 
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dat de synagoge tweehonderd jaar daarvoor in 
gebruik was genomen. Met een feestelijke re
ceptie, een dienst in de sjoel en een poppen
kastvoorstelling voor de kinderen werd het 
heugelijke feit gevierd in aanwezigheid van 
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Burge
meester mr. J.C. graaf van Randwijck sprak 
bij die gelegenheid hartelijke woorden maar 
onderkende niettemin dat er vaak gering-



schattend werd gesproken over de joden. 12 De 
synagoge werd in deze periode gemoderni
seerd door de plaatsing van nieuwe gebrand
schilderde ramen. Amersfoort had in 1917 
weliswaar het provinciale opperrabbinaat 
moeten overdragen aan Utrecht, het bleef in 
de vooroorlogse jaren niettemin een levendige 
kehilla in de mediene (in de provincie). Anno 
1927 bestond de kerkenraad uit acht perso
nen. S.B. Boas was voorzitter, S.J. Hamburger 
vice-voorzitter.]. van Dam, die sinds 1913 te
vens actief was als voorzanger en onderwijzer, 
trad op als secretaris en L. Klein was penning
meester. De overige leden waren E. Beem, 
M.Ph. Rintel, W de Vries en J. van Zuiden. 
M.H. van Raalte was kort daarvoor afgetre
den na een kwart eeuw zijn krachten aan het 
bestuur te hebben gegeven.I3 Amersfoort had 
geen eigen rabbijn, maar deed bij gelegenheid 
een beroep op de Utrechtse opperrabbijn. Een 
functie waarin wel was voorzien binnen de 
plaatselijke NIG, was die van koster. Deze 
werd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
bekleed door Abraham Härtz. 
Behalve over de uit 1727 stammende synago
ge aan de Drieringensteeg, beschikte de ge
meente onder meer over twee begraafplaatsen 
- een nieuwe aan de Soesterweg en een oude 
aan de Bloemendalse Poort - en over een 
Beth Hamidrasj (studiehuis) nabij de synago
ge aan de Korte Gracht. De joodse gemeente 
omvatte meer dan een eigen bedehuis en 
godsdienstschooL er waren ook verschillende 
verenigingen en genootschappen actief. Er 
was het studiegenootschap Talmoed Tora, de 
toneelvereniging Nieuw Leven, het liefdadig
heidsgenootschap voor vrouwen Tif'eret Nas
jiem, de ziekenverzorging Bikkoer Choliem 

en de begrafenisvereniging Chevra Kaddiesja. 
Daarnaast bestond de Jacob van Gelderstich
ting voor armen- en ouderenzorg, genoemd 
naar de in 1877 overleden schenker van een 
groot legaat. Het bekendst was het, na het sy
nagoge jubileum in 1927 opgerichte, culturele 
genootschap Toungeles Wesimgo ofte wel Nut 
en Genoegen dat onder leiding stond van 
Philip RinteL Er werden voordrachten geor
ganiseerd, vaak in Sociëteit Concordia aan de 
Langestraat. Eind april 1933 sprak mr. A. de 
Haas uit Utrecht hier bijvoorbeeld over 'Duit
sche joden, vroeger en nu'. Voorts organiseer
de Nut en Genoegen toneelvoorstellingen en 
feestavonden in De Valk. Sommige bijeen
komsten, waaronder de jaarvergadering in ja
nuari 1934, vonden plaats in lunchroom 
Princess. In 1937 en 1938 vonden bijeen
komsten plaats in hotel Monopole aan het 
Stationsplein, zoals een lezingcyclus van op
perrabbijn]. Tal uit Utrecht: 'Verleden, heden 
en toekomst van Joodsch standpunt bezien'.I4 
Zo nu en dan vonden ook buiten deze vereni
ging om joodse voorstellingen plaats. Het in 
Amsterdam gevestigde verzorgingstehuis De 
Joodsche Invalide was een begrip in heel het 
land. De joodse gemeenschap in Amersfoort 
werd herhaaldelijk bezocht in het kader van 
fondsenwerving. Op 28 juni 1933 werd in 
Amicitia een propaganda-avond gehouden 
waar een film werd vertoond over het leven in 
het tehuis. Het plaatselijke ondersteuningsco
mité riep iedereen op lootjes te kopen, die on
der meer verkrijgbaar waren bij het echtpaar 
JulesFrank en Flora Frank-van Beek in de Jo
annes van Dieststraat. Twee jaar later, in mei 
1935, werd geld ingezameld voor een grotere 
behuizing van het tehuis. In Amersfoort werd 
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toen de revue 'Hoera! Wij gaan bouwen' op
gevoerd, die onder andere werd bezocht door 
de burgemeester en de gemeentesecretaris. 15 

Binnen de joodse gemeenschap bestond een 
zekere belangstelling voor het zionisme, een 
politieke stroming die vanaf eind 19de eeuw 
de totstandkoming van een joodse staat na
streefde. In de tweede helft van de jaren dertig 
werd het zionistische geluid in Amersfoort 
onder meer vertolkt in twee zionistische tijd
schriften die hier verschenen: het landelijke 
vrouwenblad De vrouw en de opbouw en het 
maandblad Magen David.l6 Dit maandblad 
was het orgaan van de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandsche Zionisten Bond 
(NZB) , die ongeveer 60 leden telde. Gezien 
de grootte van de joodse gemeenschap in de 
stad was dat een relatief behoorlijke omvang. 
Amersfoort kende bovendien de zionistische 
jeugdbeweging Ha-Sjalsjelet met circa dertig 
leden. De vrouwelijke zionisten waren in 
Amersfoort verenigd in de Joodsche Vrou
wenvereeniging voor practisch Palestinawerk 
Eben Haezer. 
De NZB organiseerde geregeld bijeenkomsten 
in de stad, soms met voorzichtige steun van 
het kerkbestuur dat werd voorgezeten door 
Henri van Raalte. Het betrof niet alleen poli
tieke lezingen en propagandabijeenkomsten 
voor de oprichting van een eigen staat, maar 
ook feestelijke bijeenkomsten op joodse feest
dagen en cursussen Hebreeuws. Op 31 maart 
1935 sprak mr. Abel Herzberg tijdens een 
NZB-bijeenkomst over 'Joodsche Oriëntee
ring in dezen tijd' . Eind jaren dertig werden 
de behandelde onderwerpen steeds zorgelij
ker. Een Chanoekaviering in december 1938 
droeg, gezien de toestand van de joden in 
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Duitsland, een ernstig karakter. Dat gold 
evenzeer voor de NZB-lezing die mr. M.L. 
Kan op 22 oktober wijdde aan de vraag 'Wat 
zal de toekomst ons brengen' .1 7 

Het feit dat de Amersfoortse joden tal van ei
gen activiteiten organiseerden, betekende 
geenszins dat zij niet ingeburgerd waren in de 
stedelijke gemeenschap. Enerzijds was organi
satie op basis van levensovertuiging een ver
trouwd gegeven in de verzuilde samenleving, 
anderzijds sloot dit niet uit dat in het dage
lijks leven - binnen de beperkingen van de 
toenmalige rangen- en standenmaatschappij -
contacten met andersdenkenden werden on
derhouden. Daarnaast bestonden er zeker 
vooroordelen aan verschillende zijden, maar 
dat was doorgaans evenmin een groot obsta
kel voor integratie in de plaatselijke samenle
ving. Veel personen met een joodse achter
grond zagen zichzelf bovenal als Nederlander, 
als een geassimileerd burger die zich thuis en 
veilig voelde in Nederland 
Zo was bij de herdenking van 400ste geboor
tedag van de vader des vaderlands, Willem 
van Oranje, die in april 1933 op initiatief van 
de Oranjevereniging in de Amersfoortse 
Markthal plaatsvond, ook de joodse gemeen
schap vertegenwoordigd. Godsdienstleraar 
Van Dam, die door zijn aanwezigheid de tra
ditionele aanhankelijkheid van de joodse bur
gerij aan het Huis van Oranje belichaamde, 
sprak over de band die Willem van Oranje 
met de joden had gesmeed. Hij schetste hoe 
vluchtelingen, met name joden, uit andere 
landen in de Republiek een schuilplaats had
den gevonden. De aan Willem de Zwijger 
toegeschreven zin voor verdraagzaamheid was 
in de ogen van Van Dam nog altijd 'het hoog-



Huwelijk van Se/ma de Wolffin de vooroorlogse 
synagoge. Links jacob van Dam, sinds 1913 ac
tief als voorzanger en onderwijzer. 

ste sieraad' van het Nederlandse volk. De in
tegratie van de joden bleek niet alleen uit der
gelijke hooggestemde uitlatingen, maar kwam 
ook tot uiting in de aandacht die de plaatselij
ke pers besteedde aan joodse ingezetenen. Aan 
het 25-jarig voorgangerschap van Van Dam 
werd in maart 1938 niet ongemerkt voorbij
gegaan, terwijl]. Menko in september 1938 
mocht vertellen over zijn veertigjarig jubileum 
als taxateur en handelaar in tweedehands goe
deren.18 

Ontwikkelingen in Duitsland 

Sinds AdolfHitler in januari 1933 in Duits
land de macht in handen had gekregen, be
werkstelligde zijn National-Sozia!istische Deut
sche Arbeiter Partei (NSDAP) een vergaande 
politieke radicalisering. Democratische ver
worvenheden werden in hoog tempo onge
daan gemaakt. De opmars van het door Hitier 
en zijn aanhangers in woord en daad uitge
dragen agressieve gedachtegoed, was in Ne
derland goed te volgen voor wie de krant las, 
al werd niet elke ontwikkeling even kritisch 
gadegeslagen. 19 

Reeds in maart 1933 maakt het Amersfoortsch 
Dagblad, een kopblad van het liberale 
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Utrechtsch Dagblad, melding van de antisemi
tische gezindheid van de nazi's. De nieuwe 
machthebbers in Duitsland beschouwden 'de 
Joden als minderwaardigen, die volgens hen 
niet in de omgeving der edele Germanen 
thuis hooren'. Roland, de op dat moment nog 
onder pseudoniem schrijvende Berlijnse cor
respondent van het dagblad (die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onder zijn eigen naam 
Max Blokzijl uitgroeide tot de stem van het 
nationaal-socialisme), waarschuwde diezelfde 
maand echter uitdrukkelijk tegen wat hij be
schouwde als overdreven en leugenachtige 
'tendenz-berichten'. De antisemitische nazi
propaganda met zijn 'betreurenswaardige ge
neralisaties' mocht wellicht verwerpelijk zijn, 
maar daar stond volgens de correspondent te
genover dat de 'onsympathieke en uitdagend
opdringerige' Oosteuropese joden in Duits
land verantwoordelijk waren voor 'slechte 
morele en commerciële praktijken'. 
Niet iedereen liet zich hierdoor overtuigen. In 
lunchroom Amsvorde werd op 10 april1933 
een goedbezochte lezing gehouden door de 
plaatselijke vrijdenkersvereniging De Dage
raad over de jodenvervolging in Duitsland. 
De uitgenodigde spreker, J. Hoving uit Half
weg, maakte hier duidelijk dat de joden, sa
men met socialisten en communisten, als zon
debok voor de economische crisis werden 
gebruikt. Hij waarschuwde dat deze fascisti
sche opvatting in Nederland eveneens aan 
kracht won. De Nederlandse sociaal-democra
ten verzetten zich tegen dit alles en begonnen 
in 1933 een boycotactie van Duitse waren. In 
onder meer Amersfoort werd daarvoor een 
plaatselijk comité opgericht. ZO 

In september 1935 werd het heersende antise-
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ruitisme in Duitsland wettelijk bekrachtigd, 
een ontwikkeling die in Nederland niet onop
gemerkt bleef. Doel van de zogeheten Neu
renberger wetten, die het Duitse bloed en de 
Duitse eer moesten beschermen, was om de 
joden zoveel mogelijk te isoleren. De als neu
traal bekendstaande Amersfoortsche Courant. 
Dagblad voor Amersfoort en de Gelderse he Vallei 
drukte de volledige wetstekst af. De plaatselij
ke concurrent, het Amersfoortsch Dagblad, 
analyseerde in een commentaar hoe nu op ei
genaardige, onchristelijke wijze de 'georgani
seerde Jodenhaat' op legislatieve wijze werd 
bevestigd. 'Beschouwen de weldenkende 
Duitsehers in dit verband den veertienden 
September als een hoogtedag der Duitsche 
eer, nu de smetteloosheid van het Arische 
bloed in den vervolge zoo nadrukkelijk moge
lijk zal worden gewaarborgd?' De anonieme 
commentator leek erop te vertrouwen dat een 
dergelijke trots zou ontbreken, en onderschat
te daarmee zowel de wijdverbreide jodenhaat 
als de acceptatie daarvan in Duitsland.zt 
Ook in de plaatselijke joodse gemeenschap 
waren de gebeurtenissen in Duitsland onder
werp van discussie. Op 10 november 1935 
wijdde de gezelligheidsvereniging Nut en Ge
noegen er in Concordia een drukbezochte bij
eenkomst aan waar de schrijver Joseph Gom
pers sprak over de ontrechting in Duitsland. 
Hij las voor uit Mein Kampf, citeerde bedrei
gende redevoeringen en gaf een overzicht van 
de genomen anti-joodse maatregelen. Boven
dien waren er antisemitische publicaties uitge
stald. De lezing ging vergezeld van een oproep 
om de joodse vluchtelingen uit Duitsland te 
steunen, een oproep die van harte werd on
dersteund door Nut en Genoegen-voorzitter 



I I 

Het bestuur van Nut en Genoegen omstreeks 
1930. Vl.n.r. Maurits van Praag, Arie van 
Tijn, Philip Rintel, lsaac Aronson, ]u/es Frank 
en zittend Clara van Zuiden-van Beek en Eert
ha de Vries. 

Philip Rintei.22 
De behandeling van de joden in Duitsland 
kwam van tijd tot tijd aan bod in de gestage 
berichtenstroom die de kranten brachten over 
de ontwiid<:elingen bij de oosterburen. lsaak 

' Cohensius, een Amersfoortse zionist, be
schreef in de herfst van 1938 de ontwikkelin-

gen in Duitsland als een 'catastrofe'. Hij ont
waarde een systematische uitroeiing van de 
Duitse joden.23 De verontwaardiging die hij 
toonde, leek bij anderen echter te slijten door 
de opeenvolging van trieste berichten. Er wa
ren bovendien Nederlanders die het allemaal 
niet zo ernstig namen. In het begin van de be
zetting schreef een vooraanstaande stadsge
noot terugblikkend: 'Toen wij vroeger hoor
den hoe het er in Duitschland is toegegaan 
hebben wij wel eens gezegd en gedacht, dat is 
overdrevenof-maar dat zijn andere Joden, 
meer dat Poolsche type'. z4 

19 



De gelatenheid van veel Amersfoorters werd 
eind 1938 doorbroken. Reden hiervan was de 
massale plundering en vernieling van vooral 
synagogen en joodse winkels die op 9 novem
ber 1938 in heel Duitsland plaatsvond. De 
moord op een Duitse diplomaat door een 
Poolse jood werd hierbij als aanleiding aange
grepen. De daaropvolgende dagen stonden de 
Amersfoortse kranten vol nieuws over de ge
beurtenissen die bekend werden onder de 
naam Reichskristallnacht. 
Verontwaardigd sprak de Amersfoortsche Cou
rant over de 'van hoogerhand ontketende 
krachten' waardoor weerloze joden werden ge
molesteerd terwijl de politie zich bezighield 
met het regelen van het verkeer. Het katholie
ke nieuwsblad De Eembode sprak van een on
menselijk, zelfs dierlijk optreden tegenover de 
joden waarmee de grenzen van het krankzin
nige waren overschreden. 'Men heeft hun 
menschelijke waardigheid verkracht, hen 
minder geteld dan beesten.' Op 12 november 
bracht het Amersfoortsch Dagblad een oogge
tuigenverslag van een uit Duitsland terugge
keerde stadsgenoot. Hij omschreef de behan
deling van de joden in Duitsland als 
weerzinwekkend. 25 
Dat weekeinde werd in verschillende kerk
diensten in Amersfoort stilgestaan bij de re
cente terreur. In een bijzondere dienst in de 
Amersfoortse synagoge wees voorganger J. van 
Dam op de kracht en steun die het geloof in 
deze schokkende omstandigheden kon bie
den. Hij drong er op aan de lijdenden met 
daden bij te staan.26 
Aandrang om de getroffenen bij te staan werd 
eveneens in niet-joodse kring gevoeld. Een 
initiatief uit de Remonstrantse gemeente in 

20 

Amersfoort, leidde binnen enkele dagen tot 
een geldinzameling. Door medewerking van 
de plaatselijke afdeling van Eenheid door De
mocratie (EDD), een volksbeweging die zich 
verzette tegen totalitaire dictaturen, werd bo
vendien een getuigenisavond georganiseerd. 
Uit deze initiatieven ontstond vervolgens een 
Algemeen Comité tot steun aan Duitsche jo
den. Op 21 november verscheen in de lokale 
pers een oproep voor de 'Noodlijdende Duit
sche vluchtelingen'. Hieruit sprak de behoefte 
om 'onze medemenschen' in Duitsland en 
Oostenrijk- opmerkelijk genoeg werd ner
gens vermeld dat het joden betrof- bij te 
staan. Hen moest tijdelijk onderdak en ver
zorging kunnen worden aangeboden. Daartoe 
zou op 24 november huis aan huis gecollec
teerd worden. De oproep was ondertekend 
door een 22 personen tellend comité van aan
beveling dat behalve uit burgemeester Van 
Randwijck en zijn wethouders grotendeels be
stond uit de voorgangers van verschillende 
kerkgenootschappen in de stad.27 
De getuigenisavond vond plaats op vrijdag
avond 25 november 1938 in de Markthal. 
Een kleine 500 aanwezigen luisterden naar ze
ven vooraanstaande stadsgenoten van uiteen
lopende godsdienstige en politieke overtui
ging. Inleider J. Steinebach van EDD 
kenmerkte de gebeurtenissen als een aanval 
op de westerse en christelijke cultuur, en der
halve een internationale aangelegenheid. De 
rector van het gymnasium, dr. B. Keulen, 
waarschuwde tegen de gedachte 'dat, wat in 
Duitschland geschiedt, hier onmogelijk is'. 
Evenals het gemeenteraadslid van de Liberale 
Staatspartij W.J.W.C. Bakker wilde hij de ver
volgde joden in Nederland toelaten om hen 



hier te kunnen helpen, al mochten de vele 
werklozen in Nederland daar niet onder lij
den. De heer Steinebach sloot de avond af 
met de waarschuwing dat 'de Duitsche mo
raal' inmiddels Amersfoort had bereikt. Een 
Duitse werkgever in de Langestraat zou in
middels een vrouwelijke bediende, die geld 
had gestopt in een collectebus voor de joodse 
vluchtelingen, hebben ontslagen. De collecte, 
die aan de uitgang van de Markthal werd ge
houden, bracht uiteindelijk ongeveer 
f 2.000,- op. ZB 

Aangezien de protestbijeenkomst op sjahbat
avond plaatsvond, waren joodse belangstellen
den veelal verhinderd. Zij konden echter wel 
deelnemen aan de demonstratieve bijeen
komst die de Nederlandsche Zionistenbond 
twee dagen later belegde in Monopole. Dit sa
menzijn werd geopend door de voorzitter van 
de joodse gemeente H . van Raalte. De Rotter
damse opperrabbijn A.B.N. Davidsen NZB
voorzitter A Herzberg vertolkten bij deze ge
legenheid de wens om een joodse staat in 
Palestina op te bouwen. De aanwezigen na
men aan het slot van de bijeenkomst een reso
lutie aan waarin een beroep werd gedaan op 
de Britse regering om de poorten van het on
der haar beheer staande Palestina zo wijd mo
gelijk te openen voor joodse immigratie. 29 
Ondanks de aandrang op het openen van de 
grenzen van zowel Nederland als Palestina, 
bleef het voor joden moeilijk om beide staten 
binnen te komen. In het geval van Nederland 
had die onwil veel te maken met de economi
sche malaise. Naar aanleiding van de publieke 
aandacht voor het lot van de Duitse joden, 
ontving de redactie van het Amersfoortsch 
Dagblad in december 1938 een ingezonden 

brief van een zekere Ph. van der Land, die 
wees op de nood in eigen land, daarmee doe
lend op de armoede in zowel de veenkoloniën 
als de grote steden. Een daarop afgestemde 
'oproep tot hulp in de bladen' , ondertekend 
door dezelfde prominenten, zou volgens hem 
zeker op zijn plaats zijn. De redactie wees er 
in een naschrift op dat de genoemde notabe
len ook voor binnenlandse hulpverlening 
steeds op de bres stonden. Dat de jodenver
volging in Duitsland zo nadruld(elijk werd 
belicht, kwam omdat hier niet alleen medelij
den sprak, maar tevens verontwaardiging die 
'niets te maken heeft met politieke gevoelens'. 
De briefschrijver beweerde daarop begrip te 
hebben voor het medeleven met de joden, 
maar bleef simpelweg hameren op hetzelfde 
aambeeld: 'Immers de materieele nood van 
ons eigen volk is oneindig veel grooter dan 
van deze joden'. Een grootschalige inzameling 
voor de joden zou niet terecht zijn en moest 
'antisemitisme ten gevolge hebben.'30 
De verontwaardiging over de Kristallnacht 
overheerste echter de andersgestemde gevoe
lens. Terugkijkend op 1938 sprak de Amers
foortsche Courant in haar jaaroverzicht over 'de 
meedoogenlooze vervolging der Joden' wier 
bestaansmogelijkheden in Duitsland systema
tisch ontnomen werden.3I De reactie op de 
november-pogrom was aanmerkelijk sterker 
dan de afkeuring van andere allesbehalve ge
ruststellende gebeurtenissen in Hitler-Duits
land, zoals de invoering van de algemene 
dienstplicht in maart 1935 (een schending 
van het Verdrag van Versailles) en de Anschluss 
van Oostenrijk in maart 1938. Een volgende 
stap, de inval in Tsjechië in maart 1939, ging 
evenals de voorgaande gebeurtenissen niet on-
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gemerkt voorbij maar bracht nauwelijks grote 
aantallen verontrusten op de been. Wie de in
ternationale poliriek volgde, moest wel in een 
sombere stemming geraken, maar veel stem
men wezen telkens weer geruststellend op de 
Nederlandse neutraliteit, waardoor men zich 
in Nederland veilig waande. 
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Maarten Meuldijk maakte voor het NSB-blad 
Volk en Vaderland van 18 november 1938, dus 
kort na de Reichskristallnacht van 91 I 0 novem
ber, deze spotprent op joodse vluchtelingen uit 
Duitsland. Ze worden geweigerd omdat er geen 
werk is, zelfs niet voor Nederlanders. "Waarop de 
joden antwoorden dat de Nederlander vooral 
niet moet denken dat ze naar ons land komen 
om te werken. 

Duitse vluchtelingen 

De hulp aan joodse vluchtelingen uit Duits
land kwam in 1938 niet voor het eerst ter 
sprake. De wijze waarop de Amersfoorters ge
confronteerd werden met de in kracht toene
mende antisemitische politiek bij de ooster
buren, bleef vanaf Hiders benoeming tot 
kanselier in januari 1933 niet beperkt tot de 
berichtgeving in de plaatselijke kranten. Vanaf 
het voorjaar van 1933 kwamen er Duitse 
vluchtelingen naar Nederland om hier hun 
heil te zoeken. Tot de eerste vluchtelingen die 
zich in Amersfoort vestigden, behoorde het 
echtpaar Felix Wolffen Margaretha Leopoldi
ne Wolff-Wolitzer, dat in juni 1933 vanuit 
Berlijn arriveerde en in de Van Houtenlaan 
12 ging wonen.32 Om deze en andere Duitse 
geloofsgenoten bij te staan werd in het voor
jaar van 1933 het Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen opgericht door de Amsterdam
se hoogleraar David Cohen. Het landelijke 
Comité wilde vluchtelingen financieel onder
steunen, terwijl het er bij hen op aandrong 
om Nederland te beschouwen als een door
gangsland en niet als vestigingsland. 'Ook te 
dezer stede heeft zich een subcomité gevormd 
tot het verleenen van steun aan Joodsche 



vluchtelingen uit Duitschland', meldde de 
Amersfoortse pers eind april1933. Evenals de 
landelijke organisatie, werd de plaatselijke 
vertegenwoordiging bemand door joodse no
tabelen: de heren J. van Dam, H . van Raalte 
en Ph. Rintel en de dames M. Diamant-Polak 
en C. van Zuiden-van Beek.33 Over de verde
re werkzaamheden van het subcomité, dat on
getwijfeld fondsen en goederen zal hebben in
gezameld, in het bijzonder in de joodse 
gemeenschap, is weinig bekend. 
In de eerste maanden na Hitiers Machtergrei
fungin 1933 konden joodse vluchtelingen 
met geldige papieren nog relatief eenvoudig 
Nederland binnenkomen. Vanaf 1934 golden 
strenge economische toelatingseisen. Vluchte
lingen moesten in hun eigen onderhoud kun
nen voorzien of eventueel door familieleden 
in Nederland worden onderhouden. Na de 
Kristallnacht, toen de nood hoog was, werd 
het alleen nog maar moeilijker voor Duitse 
joden om zich, al dan niet tijdelijk, in Neder
land te vestigen. Tussen 1933 en 1939 kwa
men circa 33.000 joodse vluchtelingen Ne
derland binnen. Voor ongeveer 13.000 van 
hen fungeerde Nederland inderdaad als door
gangsland naar onder meer de Verenigde Sta
ten. 
Er was sprake van een kleine hausse aan vluch
telingen uit Duitsland na de machtsovername 
door Hitier begin 1933, evenals in de tweede 
helft van 1935 na de afkondiging van de 
Neurenberger wetten. Volgens het Amers
foortse gemeenteverslag over de jaren 1930-
1935 was er tot en met 1935 in geringe mate 
sprake van enige toevloed van 'Joodsche emi
granten'. Tussen 1933 en 1935 vestigden zich 
minstens 23 joodse vluchtelingen rechtstreeks 

vanuit Duitsland in Amersfoort 'Thans 
schijnt hierin een kentering te zijn gekomen', 
zo schreef men. Inderdaad daalde het aantal 
nieuwkomers enigszins in 1936 en 1937.34 
De Reicbskristallnacht in november 1938 
bracht een nieuwe impuls teweeg; opnieuw 
probeerden duizenden joden Duitsland te 
verlaten. Hoewel de Nederlandse overheid 
zeer terughoudend optrad in het opnemen 
van vluchtelingen, werden tot 1940 nog 
7.000 vluchtelingen toegelaten (waarvan er 
46 in Amersfoort terechtkwamen). Zij wer
den opgevangen door familieleden of onder
gebracht in een van de twaalf opgerichte 
vluchtelingenkampen in Nederland. 
Enkele tientallen Duitse vluchtelingen vestig
den zich kortere of langere tijd in Amersfoort 
en directe omgeving. Sommigen hadden hier 
familie, anderen belandden min of meer toe
vallig in deze plaats. Met moeite probeerden 
ze hier een bestaan op te bouwen, terwijl an
deren in afvvachting waren van visa voor ver
dere bestemmingen overzee. Waar deze 
nieuwkomers zich vestigden was niet iedereen 
ingenomen met hun komst nu de economi
sche situatie verre van florissant was. Niette
min ontplooide de joodse gemeenschap ini
tiatieven om de Duitse nieuwkomers te 
helpen, hoewel sommigen door de komst van 
hun buitenlandse geloofsgenoten een antise
mitische stemming vreesden. De Duitse joden 
waren daarom niet bij iedereen even geliefd. 
Meer dan eens vonden Nederlandse geloofs
genoten hen vreemd en arrogant, waardoor 
soms een indruk ontstond van enige weder
zijdse minachting en vijandigheid.35 Niette
min bleven de Nederlandse joden bereid 
ruimhartig hulp te verlenen. 
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Chanoekah viering in december 1939 in het 
joods militair tehuis op de Kamp met rabbijn 
Dünner. 

Ook buiten joodse kring probeerde men in 
Amersfoort hieraan bij te dragen, zoals bleek 
uit de oprichting eind november 1938 van 
een plaatselijk comité van vijf (niet-joodse) 
dames die wilden voorzien in de kledingnood 
van de Duitse vluchtelingen. Begin december 
werden inwoners verzocht om kledingstukl<en 
te maken, waarvoor materiaal zou worden 
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verstrekt. In januari 1939 volgde een oproep 
in de plaatselijke pers om lectuur. Deze zou 
beschikbaar worden gesteld aan - illegaal Ne
derland binnengekomen - Duitse vluchtelin
gen die in Hoek van Holland, Hellevoetsluis 
en Reuver waren ondergebracht. Voor 'deze 
menschen die het zoo moeilijk hebben' be
ijverde zich in Amersfoort een !dein comité 
uit vermoedelijk protestantse kring.36 De laat
ste vluchtelingen uit Duitsland bereikten 
Amersfoort in november 1939. Tot hen be
hoorde de 20-jarige Hans Joachim Ehrlich. 



Als geassimileerde, nauwelijks kerkelijke jood 
in een kleine gemeente in Thüringen, had zijn 
vader zich in 1936 gedwongen gezien zijn da
meskledingzaak te verkopen, waarna het gezin 
naar Eisenach verhuisde, waar het de Kristall
nacht meemaakte. Vervolgens verbleef Hans 
enkele maanden op een landgoed bij Berlijn, 
waar Palestina-pioniers werden getraind, 
voordat hij naar Nederland vluchtte. Hij 
kwam hier op 1 september 1939 aan, kreeg 
hulp van Palestina-pioniers in Deventer en 
belandde in Amersfoort. Hij vond werk bij 
een knopenfabriek in SpakenburgY 
Inmiddels was Duitsland op 1 september 
1939 Polen binnengevallen, waarna Engeland 
en Frankrijk de nazistaat de oorlog hadden 
verklaard. Tijdens de oplopende internationa
le spanningen die direct voorafgingen aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog, was het 

Nederlandse leger eind augustus 1939 reeds 
gemobiliseerd. Dat ging aan de garnizoens
stad Amersfoort, waar militairen werden on
dergebracht in kazernes, scholen en andere 
gevorderde gebouwen, niet onopgemerkt 
voorbij. De soldaten oefenden en stonden op 
wacht. Tijdens hun vrije tijd liepen ze in de 
stad of werd de tijd doorgebracht in een mili
tair tehuis. Voor de joodse soldaten bestond 
er gelegenheid tot ontspanning in een tehuis 
op de Kamp. De joodse vereniging Nut en 
Genoegen had daarvoor zorg gedragen. Op 
vrijdagavonden, waarop de sjabbat inging, 
maakten soms wel zestig man gebruik van de 
kosjer bereidde maaltijd. Anderen werden uit
genodigd om bij een joods gezin in de stad de 
maaltijd te gebruiken ,3B In deze onzekere pe
riode bleek de hechtheid van de joodse ge
meenschap. 
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Nederland in oorlog 

Tijdens de mobilisatie raakte men in de garni
zoensstad Amersfoort steeds meer gewend aan 
het versterkte militaire vertoon. De door 
Duitsland ontketende oorlog werd evenwel 
steeds minder een gebeuren dat zich ver weg 
afspeelde, vooral toen op 9 april 1940 ook 
Denemarken en Noorwegen onder de voet 
werden gelopen. Veel Nederlanders hoopten 
nog altijd dat de Nederlandse neutraliteit een 
waarborg vormde voor handhaving van vreed
zame zelfstandigheid, maar de spanning liep 
niettemin hoog op. Al spoedig bleek Neder
land evenmin veilig te zijn. In de vroege och
tend van vrijdag 10 mei 1940 openden de na
zi's de strijd aan het westelijk front en werden 
Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk 
zonder waarschuwing aangevallen. De Duitse 
vliegtuigen die overvlogen en het afweerge
schut dat hen probeerde te raken, haalden ve
len uit hun slaap. 
Nederland probeerde zich te verdedigen en 
nam uiteenlopende maatregelen, onder meer 
door het oppakken van vermeende verdachte 
personen. Behalve een aantal NSB' ers werden 
op 10 en 11 mei ook enkele communisten en 
vreemdelingen in Amersfoort geïnterneerd in 
de infanteriekazerne. Daaronder bevond zich 
een Duits-joods echtpaar uit Enschede, een 
Hongaarse jood uit Dieren en de sinds sep-
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tember 1938 in Amersfoort wonende Tsje
choslowaakse jood Julius Glück, een bekend 
Esperantist.39 
De meeste inwoners van Amersfoort werden 
die eerste oorlogsdag geconfronteerd met het 
bestaande evacuatieplan, waarbij de burgerbe
volking werd weggehaald uit gebieden die ver
moedelijk gevechtsterrein zouden worden. Op 
10 mei vertrokken reeds 2000 personen, 
waarna op 11 en 12 mei de evacuatie per trein 
van de overige inwoners naar het westen 
plaatsvond. Duizenden Amersfoorters, joden 
en niet-joden vonden een tijdelijk onderko
men in Noord-Holland. In dezelfde periode 
probeerden honderden joden, voornamelijk 
afkomstig uit Amsterdam en voorts een enke
ling uit onder meer Amersfoort, naar Enge
land of elders te vluchten. Slechts een aantal 
van hen slaagde erinom-via I]muiden- het 
land per schip te verlaten. Anderen pleegden 
zelfmoord of ondernamen daartoe een po
ging.4o 
Nadat Nederland binnen enkele dagen was 
overrompeld, capituleerde opperbevelhebber 
generaal Winkelman op 14 mei. Na deze ca
pitulatie keerden de geëvacueerde Amersfoor
ters terug naar hun stad, waar de materiële 
schade beperkt was gebleven. Op 15 mei 
meldden de eerste bezettingstroepen zich in 



de stad. Binnen enkele dagen hernam het le
ven zijn gang. De bezetting begon met een 
vrij rustige periode waarin de Duitsers gelei
delijk aan greep kregen op de Nederlandse sa
menleving. Eind mei 1940 kreeg Nederland 
een civiel bezettingsbestuur onder leiding van 
Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart, die 
werd geassisteerd door vier Genera/kommissare 
onder wie Hanns Albin Rauter, die verant
woordelijk was voor de SS en de politie. 
De Duitsers namen de in Amersfoort aanwe
zige kazernes en barakken in gebruik als lege
ringsplaats. Hun aanwezigheid in het straat
beeld werd een alledaags verschijnsel. Voorts 
werden diverse andere panden, waaronder 
grote woningen, gevorderd ten behoeve van 
Duitse instanties. Ze beschikten over een lijst 
waarin per plaats een overzicht werd geboden 
van vermeende Deutschfèindliche inwoners. 
Hierin werden 23 Amersfoorters genoemd. 
Behalve communisten, socialisten, vrijmetse
laars en christenen stonden er zes joden op 
deze weinig accurate lijst.4I Voor zover be
kend werd er niet direct actie tegen hen on
dernomen. Duitse militairen gedroegen zich 
in de eerste maanden veelal opmerkelijk cor
rect ten opzichte van de bevolking. Toen 
dronken Duitse soldaten in juni 1940 de 
Utrechtse synagoge waren binnengedrongen 
om geld te verkrijgen, zouden zij door de 
plaatselijke militaire commandant bij wijze 
van straf naar het front in Frankrijk zijn ge
stuurd. De joden in de provincie, dus buiten 
Amsterdam, kregen daardoor de indruk dat 
de nazi's in bezet gebied geen plannen hadden 
tegen de joden.42 

Antisemitische maatregelen ingevoerd in Amers
foort 

Anti-joodse maatregelen bleven echter niet 
lang uit. Op 1 juli werd vanuit de burelen van 
Rauter een brief verstuurd aan de luchtbe
schermingsdienst, een civiele Nederlandse in
stelling, met de opdracht om binnen twee we
ken alle joden en andere anti-Duits geachte 
personen uit de dienst te ontslaan. Het ging 
om de 'Bereinigung der Niederländischen Luft
schutzorganisation von nicht geeigneten Elemen
ten'. Protest van de secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken haalde 
niets uit. De maatregel bracht weinig commo
tie teweeg. Elk personeelslid, dus met inbe
grip van de onder leiding van WF. Engel 
staande Amersfoortse Luchtbeschermings
dienst, moest vervolgens een verklaring on
dertekenen dat hij niet behoorde tot de om
schreven groeperingen. Op 12 juli liet 
burgemeester Van Randwijck- die samen 
met de wethouders H. van Galen Last 
(CHU), A.J. Spiekermann (RKSP) en B. 
Noordewier (SOAP) de gemeente bestuurde -
de Inspecteur voor de bescherming van de be
volking tegen luchtaanvallen in Den Haag 
weten, dat in de Amersfoortse Luchtbescher
mingsdienst 'niet meer zijn opgenomen per
sonen of groepen van personen, in de boven
bedoelde '~anwijzingen" [ .. ] genoemd.'43 Zo 
maakte de bezetter een begin met de isolatie 
van joodse ingezetenen. 
Eind augustus 1940 liet de bezetter aan de 
hoogste departementale ambtenaren - de se
cretarissen-generaal die als gevolg van de bal
lingschap van de ministers leiding gaven aan 
de Haagse bestuursdepartementen -weten 
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dat niemand van 'joodschen bloede' be
noemd, gekozen of bevorderd mocht worden 
in een openbare functie. Enig ambtelijk pro
test tegen deze maatregel, waaraan geen 
ruchtbaarheid mocht worden gegeven, kon 
hier evenmin baten. Op 30 september volgde 
de toelichting wat moest worden verstaan on
der 'joodsch bloed' . De gemeentelijke overhe
den, waaronder de gemeente Amersfoort, kre
gen te verstaan dat iedereen jood was die één 
of meer joodse grootouders had, waartoe alle 
personen werden gerekend die behoorden tot 
de joodse gemeenschap. 
Deze toelichting vormde als het ware de op
stap voor de 'Ariërverklaring' die in oktober 
werd rondgezonden onder alle ambtenaren in 
het land. Vóór eind oktober moest iedereen 
die een ambtelijke of publieke functie be
kleedde, inclusief leraren, op een formulier 
aangeven of hij of zij en de eventuele echtge
noot/echtgenote wel of niet joods was. Joden 
werden op deze manier gedwongen zichzelf 
bekend te maken. De meeste formulieren 
werden over het algemeen zonder enig protest 
ingevuld, ondertekend en opgestuurd. Ook 
aan deze zaak werd weinig ruchtbaarheid ge
geven. Toch drong de kwestie door tot buiten 
de kring van ambtenaren. Verontrusting bin
nen de kerken leidde ertoe dat de Algemene 
Synode van de Nederlands-hervormde Kerk 
de predikanten verzocht om op zondag 27 
oktober 1940 een kanselboodschap voor te le
zen over de ernstige bedenkingen die beston
den tegen de nieuwe maatregelen die gericht 
waren tegen joodse ambtenaren.44 
Op 3 oktober ontving de gemeente Amers
foort de brief uit Den Haag met de opdracht 
alle joodse ambtenaren te identificeren. Nadat 
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de brief op 4 oktober was besproken in het 
college van Burgemeester & Wethouders, 
werd de opdracht doorgeleid aan alle ambte
lijke diensten en onderwijsinrichtingen. Ruim 
800 Amersfoorters, werkzaam bij onder meer 
de gemeentesecretarie, de politie, de gasfa
briek en de distributiedienst tekenden de 
niet-jood verklaring, evenals het personeel van 
het openbaar lager onderwijs, het gymnasium, 
de N.V. Amersfoortsche Autobusdienst en de 
bestuursleden van de Instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Amersfoort. Er 
bleken onder het gemeentepersoneel vier per
sonen te zijn met meer dan twee grootouders 
'van joodsehen bloede': een 53-jarige com
mies-chef ter secretarie van de afdeling maat
schappelijk Hulpbetoon en een 63-jarige 
schrijfster ter secretarie, werkzaam op dezelfde 
afdeling. Voorts twee joodse mannen, beiden 
getrouwd met een joodse vrouw: een 40-jarige 
schrijver ter secretarie van de afdeling Sociale 
Aangelegenheden (met twee kinderen) en een 
50-jarige technisch ambtenaar van de gasfa
briek.45 
Zij zouden spoedig het slachtoffer worden 
van een volgende stap van de bezetter die 
door de massaal getekende 'Ariërverklaring' 
aanmerkelijk eenvoudiger was geworden: de 
verwijdering van joden uit de Nederlandse 
overheidsdienst. De maatregel trof meer dan 
2.000 ambtenaren in alle lagen van het amb
telijk apparaat. Enig protest van de secretaris
sen-generaal had niet tot gevolg dat de joden 
terug konden keren in het ambtelijk apparaat, 
wel dat ze een iets minder ongunstige finan
ciële regeling kregen. Op 25 november kreeg 
de plaatselijke overheid te horen dat joodse 
personeelsleden werden ontheven van de 



waarneming van hun functies, iets dat in de 
pers verzwegen moest worden. De burgemees
ter bracht daarop, mede namens de wethou
ders, het bericht over aan de vier betrokkenen 
in zijn gemeente 'met betuiging van spijt, dat 
zoo iets moest gebeuren'.46 Per 1 maart 1941 
werden deze ambtenaren vervolgens definitief 
ontslagen 

De grootscheepse vervolging van de joden be
gon niet onmiddellijk na de inval van de 
Duitsers. Wel was er op bureaucratisch vlak 
sprake van discriminerende maatregelen. 
Voorts was op diverse plaatsen in Nederland 
sprake van vernielingen, straatterreur en inti-

midatie. Dit gebeurde onder meer door de 
paramilitaire Weerafdeling (WA) van de NSB, 
die zich tijdens de eerste bezettingsjaren dui
delijk liet gelden in onder meer Amersfoort. 
Een incident deed zich bijvoorbeeld voor op 
zondag 1 september 1940 in een Amersfoorts 
café-danslokaal in de Krommesrraat. De daar 
- met enkele geüniformeerde kameraden van 
de WA- aanwezige NSB'er J. Giphart achtte 
zich geroepen om luidruchtig bekend te ma-

Het verwijderen van affiches van de NS.B. en 
aanverwante organisaties, die in de nacht van 
24 op 25 april1941 aan de gevel van het stad
huis aan de Westsingel geplakt waren. 
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ken dat de aanwezigen zich bevonden in de 
zaak van een jood. Toen de politie, telefonisch 
gewaarschuwd door de halfjoodse uitbater, 
vervolgens polshoogte kwam nemen, bleken 
circa zestig Duitse militairen het etablisse
ment inmiddels te hebben verlaten.4? 
Nauwelijks een maand later signaleerde de 
politie een onduidelijke ruzie 'over een ver
koopkwestie' tussen een aan het Plantsoen 
wonende NSB' er en 'jood Zwaaf'- zoals hij 
in het rapportenboek werd aangeduid -waar
bij sprake was van antisemitische uitlatingen. 
In juli 1941 probeerde Giphart winkelier Co
hen in de Langestraat zwart te maken tegen
over de politie, waar hij evenwel niet in slaag
de. In december 1940 werden enkele 
glas-in-lood ramen in de synagoge ingegooid. 
Mogelijk betrof het hier een actie van 
NSB' ers bij wie in dezelfde periode verschil
lende ruiten in hun woningen werden inge
gooid. Medio februari 1941 werd een joodse 
bezoeker van het etablissement De Wapen
roem in de Utrechtsestraat, die was aangewe
zen door twee Nederlandse nationaal-socialis
ten, mishandeld door een viertal Duitse 
SS-soldaten. Een aanwezige kelner die de po
litie wilde waarschuwen, werd door de Duit
sers tegengehouden.48 
De rapportenboeken die de politie bijhield in 
de eerste periode van de bezetting tonen wei
nig anti-joodse incidenten. Voor zover er jo
den voorkwamen in de vermeldingen -veelal 
niet eens als zodanig aangeduid - betrof het 
relatief onschuldige kwesties. Zo bevonden 
zich bijvoorbeeld enkele joodse inwoners on
der fietsers die bekeurd werden omdat ze niet 
aangaven wanneer ze van richting verander
den, tegen de verkeersrichting in reden of 's 
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avonds geen licht op hun fiets hadden. In ok
tober 1940 werden bij een marktcontrole op 
de Hof enkele joodse en niet-joodse handela
ren , uit onder meer Amsterdam en Culem
borg, gewaarschuwd en bekeurd omdat ze 
zonder de benodigde vergunningen textiel 
verkochten. In augustus 1941, enkele weken 
voordat het joden verboden werd aan mark
ten deel te nemen, werd proces-verbaal opge
maakt tegen vijf joodse markthandelaren uit 
Amsterdam die de Prijsaanduidingswet over
traden. De Amsterdamse straatfotograaf Salo
mon Fregge, blijkbaar eveneens actief in 
Amersfoort, werd in november 1941 bekeurd, 
omdat hij geen vergunning als fotograaf had. 
In december 1941 werd de middenstander 
Natban de Groot uit de Ereestraat tweemaal 
bekeurd omdat hij de prijs van inmiddels 
schaarser wordende kerstkaarsjes zonder toe
stemming had verhoogd. 49 
Het waren onschuldige voorvallen waarmee 
Nederlanders van joodse en niet-joodse ach
tergrond zo nu en dan geconfronteerd wer
den. Ze vonden echter plaats in een sfeer die 
in toenemende mate bedreigend was voor 
vooral de joodse ingezetenen. Begin januari 
1941 was het voor joden inmiddels verboden 
om een studie aan een universiteit te begin
nen. Evenmin was het toegestaan bioscopen 
te bezoeken, een verbod dat werd afgekon
digd door de Nederlandse bioscoopexploitan
ten zelf en onder meer van toepassing was op 
de Amersfoortse filmtheaters Grand, City en 
Rembrandt. Op 10 januari 1941 gaf de bezet
ter het officiële bevel alle joden te registeren.5° 
In elke gemeente in Nederland moesten joden 
zich verplicht schriftelijk registeren, waarvoor 
bovendien een gulden betaald moest worden. 



Slechts een zeer klein aantal personen onttrok 
zich aan de meldingsplicht. Enerzijds ligt de 
verklaring voor deze volgzame gezagsgetrouw
beid (van zowel gelovige, niet-gelovige als tot 
het christendom bekeerde joden) in de over
tuiging dat de gegevens van joden al bekend 
waren uit het bevolkingsregister en de eigen 
kerkelijke administratie, anderzijds in de 
angst voor de vrijheidsstraffen bij ontdekking 
van het ontduiken van de verplichting. Bo
vendien waren de gevolgen van deze registra
tie op dat moment nauwelijks te overzien.51 
Met deze identificatie en registratie werd een 
belangrijke stap gezet op weg naar het isole
ment van de joodse gemeenschap, die de late
re deportaties mogelijk zou maken. 
Eind augustus 1941 waren inmiddels 
140.522 joden, 14.549 'halfjoden' en 5.719 
'kwartjoden' geregistreerd in Nederland.52 De 
gemeente Amersfoort zelf telde op 1 oktober 
1941 in totaal 731 personen van geheel of ge
deeltelijk joodse bloede (afhankelijk van het 
aantal joodse grootouders). Daarvan bezat bij
na een op de vijf personen (143 joden, waar
onder 115 Duitse joden die in november 
1941 hun nationaliteit zouden verliezen) niet 
de Nederlandse nationaliteit. 632 Amersfoor
ters hadden vier (in sommige gevallen drie) 
joodse grootouders, 76 personen hadden twee 
joodse grootouders en stonden daarom te 
boek als 'halfjoden'. Voorts waren er in de 
stad 23 personen waarvan één van de groot
ouders joods was.53 
Overigens waren niet alle als joods aangemerk
te personen daadwerkelijk lid van de Neder
lands-Israëlitische Gemeente. Zo bevonden 
zich alleen al onder de Duitse vluchtelingen 
twee katholieken en vier leden van de Evange-

lisch-Lutherse kerk, terwijl sommige anderen 
bij geen enkel kerkgenootschap stonden inge
schreven.54 Onder degenen die zich nu in 
Amersfoort registreerden bevonden zich voorts 
personen die behoorden tot de groep niet
Nederlandsejoden die in september 1940 het 
Nederlandse kustgebied had moeten verlaten, 
terwijl tevens enkele Nederlandse joden uit 
het zwaar getroffen Rotterdam een heen
komen in de stad hadden gezocht. 55 

Meldplicht voor Duitse vluchtelingen, die hun 
land na 1 januari 1933 verlaten hadden. 
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In alle gemeenten die formeel tot de NIG 
Amersfoort behoorden (d.w.z. Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Hoogland, Soest 
en Woudenburg; in Leusden, Scherpenzeel en 
Stoutenburg woonden officieel geen joden) 
verbleven op 1 oktober 1941 precies 993 per
sonen van geheel of gedeeltelijk joodse bloede 
(825 voljoodse personen, 124 'halfjoodse' 
personen en 44 'kwartjoden'). Daarvan had
den 246 personen niet de Nederlandse natio
naliteit, met andere woorden: bijna een kwart 
van de joden was buitenlander.56 
De berichten over de uiteenlopende maatre
gelen die tegen de joden werden genomen, 
drongen eveneens door in niet-joodse kring. 
En hoewel dat doorgaans tot weinig reacties 
leidde, waren er uitzonderingen. Op een vroe
ge zondagochtend begin februari 1941 zag 
een agent op de deur van de Centrale Boek
houding, Achter Davidshof een aangeplakt 
pamflet. Het was 'een opwekking aan de be
volking om niet naar bioscopen te gaan, uit 

Anoniem pamflet met een stakingsoproep naar 
aanleiding van anti-joodse maatregelen. 
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protest tegen den van overheidswege geno
men maatregel contra de Joden, dat deze geen 
bioscopen mogen bezoeken', ondertekend 
met 'Vrij Nederland'. Het pamflet werd ver
wijderd, en elders in de stad werd gecontro
leerd of er meer pamfletten waren aange
brachtY 
In Amsterdam werd het antisemitisme van de 
nazi's ook op andere wijze bestreden. Toen 
Nederlandse nationaal-socialisten in januari 
en februari 1941, met goedkeuring van de be
zetter, intimiderend optraden tegen joodse 
winkels en joodse bezoekers van horecagele
genheden, leidde dit tot gevechten tussen jo
den en WA-mannen. Nadat aan de zijde van 
de NSB een dode was gevallen, stelde de be
zetter een judenrat in. Het voorzitterschap 
van deze op 13 januari 1941 in het leven ge
roepen Joodsche Raad voor Amsterdam, die 
bestond uit een zelfbenoemde elite, werd be
kleed door twee notabelen: diamantair Abra
ham Asscher en classicus prof David Cohen. 
Het werkterrein van de Raad, die tijdens de 
verdere bezetting een cruciale functie zou ver
vullen, bleef in eerste instantie grotendeels be
perkt tot de hoofdstad. 
De totstandkoming van deze Raad verhinder
de niet dat er in de hoofdstad verdere ongere
geldheden plaatsvonden, waarbij verzet werd 
geboden tegen de Duitse Ordnungspolizei. 
Daarop organiseerden de Duitsers op 22 en 
23 februari 1941 razzia's in Amsterdam. On
geveer 400 joodse mannen werden opgepakt. 
Dit droeg ertoe bij dat er op dinsdag 25 fe
bruari een proteststaking ontstond onder ge
meentewerkers in Amsterdam die zich naar 
enkele andere plaatsen, waaronder Utrecht, 
uitbreidde. Amersfoort bleef buiten het bereik 



van de stakers; wel gelastte de Ortskomman
dant donderdag dat alle openbare gelegenhe
den die avond vroeg moesten sluiten.58 De 
meesten van de opgepakte Amsterdamse jo
den belandden in Mauthausen en zouden, zo
als nog dat voorjaar binnenkomende overlij
densberichten aantoonden, de oorlog niet 
overleven. De razzia's en de daaropvolgende 
deportatie bewezen waar het antisemitisme 
van de nazi's toe kon leiden. 
De virulente opstelling bleek expliciet uit de 
rede die Rijkscommissaris Seyss-Inquart op 
12 maart 1941 hield in het Amsterdamse 
Concertgebouw voor de in Nederland aanwe
zige leden van de NSDAP, de Duitse nazi-par
tij. Hij gaf aan welke weg hij in gedachten 
had voor het Nederlandse volk, daarbij na
drukkelijk aangevend joden niet tot de Ne
derlanders te rekenen. Onomwonden betitel
de hij hen als de vijand waarmee geen vrede 
kon worden gesloten. ' Wir werden die juden 
schlagen wo wir sie treffen, und wer mit ihnen 
geht, der wird eben dann mitgetroffin' sprak 
hij. Daarmee leek de bezetter het masker van 
uiterlijk fatsoen te hebben laten vallen.59 
Sirnon Klein, een 36-jarige koopman uit de 
Snouckaerdaan, was inmiddels in aanraking 
gekomen met de harde hand van de bezetter. 
Om onbekende redenen was hij gearresteerd 
en overgebracht naar de burelen van de Si
cherheitspolizei in Den Haag. Hij overleefde 
zijn bezoek aan Den Haag niet. Op dinsdag 
11 maart werd de politie in Amersfoort ge
beld met de mededeling dat Klein, gehuwd en 
vader van twee dochters, 'zich in den afge
loopen nacht om 12 uur door verhanging van 
het leven had beroofd'. Zijn lijk was reeds 
overgebracht naar het crematorium, wat deed 

vermoeden dat de Duitsers eventuele sporen 
van mishandeling wilden verdoezelen. 60 

In het voorjaar van 1941 ontstond ergernis bij 
de Duitse autoriteiten over de vestiging van 
joden in met name de provincies Gelderland 
en Utrecht. Het zou vooral joden betreffen 
die Amsterdam waren ontvlucht naar aanlei
ding van de ongeregeldheden aldaar in febru
ari 1941. Inderdaad bevonden zich medio 
maart enkele Amsterdamse joden in Amers
foort die werden teruggestuurd.6I Het was de 
bezetter echter nog niet voldoende. Op 10 
april werd het joden uit Amsterdam verboden 
om naar elders te verhuizen. De joden uit de 
hoofdstad riepen ergernis op bij de Beauftrag
tevoor Utrecht dr. Joachim, Seyss-Inquarts 
hoogste afgevaardigde in de provincie. Vol
gens deze felle nazi waren de uit Amsterdam 
ontvluchte joden die zich in zijn ambtsterrein 
ophielden provocateurs 'die besonders aktiv 
sind und die versuchen werden ihre hetzeriche 
Tätigkeit in der Provinz Utrecht fortzusetzen'. 
De Commissaris der Provincie, zoals de Com
missaris der Koningin inmiddels heette, werd 
daarop gesommeerd de burgemeesters in 
Utrecht op te dragen om vóór 20 april een 
bord met de duidelijk leesbare tekst 'Joden 
niet gewenscht' bij alle toegangwegen tot de 
gemeenten te plaatsen. Nadat de waarnemend 
burgemeester van Amersfoort, Berent Noor
dewier (die de zaken waarnam nadat Van 
Randwijck eind 1940 met pensioen was 
gegaan), de desbetreffende brief van Commis
saris F.E. Müller had ontvangen, nam hij con
tact op met het departement van Binnenland
se Zaken met de vraag of hij aan dit verzoek 
moest voldoen. Hem was immers niet bekend 
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Bordje met Joden niet gewenscht' aan de Hoog
landseweg in de richting van Hoogland. 

dat een dergelijk verzoek als bindend moest 
worden beschouwd. Oe vraag leidde tot ver
warring in hogere regionen in Oen Haag en 
Utrecht. Uiteindelijk verschenen de bordjes in 
de ene Utrechtse gemeente wel en in de ande
re niet. Hoewel er op aandringen van de WA 
verschillende van dergelijke bordjes in Amers
foortse cafés werden geplaatst, weigerde 
Noordewier- als een van zeer weinige burge
meesters - de borden te plaatsen aan de ge-
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meentegrenzen. 62 

Aan maatregelen die op landelijk niveau wer
den uitgevaardigd, viel echter niet te ontko
men. Zo werd de joden op 15 april 1941 be
volen om hun radiotoestellen in te leveren, 
veel eerder dan de overige Nederlanders. 77 
Joodse inwoners van Amersfoort leverden 
daarop later die maand noodgedwongen hun 
toestel in. De apparaten werden overgenomen 
door de Duitse Wehrmacht. Joodse artsen en 
advocaten mochten vanaf 1 mei 1941 niet 
meer voor niet-joodse cliënten werken. Steeds 
meer voorschriften beperkten in 1941 de be-



wegingsvrijheid van joden op maatschappelijk 
en economisch gebied. Hun persoonlijke le
ven, inclusief de eigen huishouding, partner
keuze en huwelijk, werd onderworpen aan 
strikte regels. 63 
Het economisch eigendom en de economi
sche activiteiten vielen al vanaf oktober 1940 
onder een registratieplicht. Als gevolg daarvan 
stonden meer dan twintigduizend onderne
mingen, waaronder tientallen Amersfoortse 
zaken, bij de Wirtschaftsprüfitelle bekend als 
zijnde joods eigendom of staande onder 
'joodse invloed'.64 Een voorbeeld van de ge
volgen die het anti-joodse beleid op econo
misch terrein teweegbracht, blijkt uit de wijze 
waarop de plaatselijke dagbladpers in Amers
foort, bestaande uit het Amersfoortsch Dagblad 
en de Amersfoortsche Courant, in het voorjaar 
van 1941 werd getroffen door de nieuwe 
machthebbers. De Courant dreigde hierbij 
slachtoffer te worden van de politieke sane
ring van kranten die de bezetter onwelgevallig 
waren. Dit blad werd namelijk beschouwd als 
een 'joods' dagblad dat niet de idealen van de 
nieuwe tijd uitdroeg en bovendien concurren
tie vormde voor het Amersfoortsch Dagblad, 
een kopblad van het Utrechtsch Dagblad, dat 
wel warm liep voor het nationaal-socialisme. 
De NSB' er N. Oosterbaan, een hoge ambte
naar die als Directeur voor het Perswezen 
werkzaam was bij het nieuw ingestelde De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten, 
oftewel het propagandaministerie voor bezet 
Nederland, dreigde de Courant in 1941 met 
ingrijpende maatregelen zoals een verschij
ningsverbod. Daarop trad op 17 april 1941 
niet alleen de halfjoodse directeur ir. B.H. 
Wolf af, maar ook commissaris L.S. Snoek en 

chef-redacteurS. Hamburger, die beiden een 
joodse achtergrond hadden. Twee commissa
rissen die bekend stonden als vrijmetselaar 
traden eveneens af. De commissaris die ach
terbleef na deze 'zelf-arisering', F.WM. Hale
wijn, werd een half jaar later opnieuw gecon
fronteerd met een dreigende opheffing van de 
krant. Hij wist het voortbestaan van de krant 
echter te verzekeren tot aan de bevrijding 
door de jonge en volgzame N. Laman jr. te 
benoemen tot hoofdredacteur. Het qua opla
ge aanmerkelijk kleinere Dagblad delfde bij 
een persreorganisatie op 1 maart 1942 het on
derspit en verdween van de markt. Dit on
danks het feit dat deze krant zich duidelijk als 
pro-NSB en pro-Duits had doen kennen. De 
toon van de Courant, en die van Lamans bij
dragen in het bijzonder, bleek echter in de 
verdere oorlogsjaren niet minder rabiaat na
zistisch dan die van de voormalige concur
rent.65 
Antisemitische propaganda was niet uitslui
tend het werk van dagbladen, andere media 
werden hier eveneens voor ingezet door de be
zetter. Vanaf september 1941 werd in Neder
land de - door de bezettingsautoriteiten ver
plichte -vertoning aangekondigd van de 
Duitse film De eeuwige jood, die na de oorlog 
werd omschreven als 'de meest fascistoïde an
tisemitische film' aller tijden. Deze uit Duits
land afkomstige productie- Der ewige jude
draaide vanaf 24 oktober 1941, drie weken na 
de Nederlandse première, in de Amersfoortse 
bioscoop City. De film, die werd aangekon
digd als een onthullende film over het joden
dom, trachtte het ware, verdorven gezicht van 
de als oorlogszuchtig gekenmerkte joden te 
tonen. Zij zouden met bedrog en verraad te-
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Affiche voor de film Der ewige jude. 
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vergeefs trachten het Germaanse volk te ver
nietigen.66 
In een vooraankondiging in het Amersfoortsch 
Dagblad gaf bespreker C. Huisman op 4 ok
tober 1941 te kennen dat deze 'documentaire 
film over het jodenvraagstuk door de eeuwen 
heen' een beeld gaf van de toenemende joodse 
invloed op 'ja de geheele wereld'. Er werden 
onder meer opnamen uit Polen getoond van 
joden 'in hun smerige huizen, in hun sjache
ren met vuile koopwaar en levensmiddelen'. 
Speelfilmfragmenten werden gebruikt om aan 
te tonen met welk een raffinement joden te 
werk gingen om zich als arme lieden voor te 
doen en zo belasting te ontduiken. Dit alles 
zou verklaren hoe de joodse 'greep op het 
commerciële leven der volken verbazingwek
kend groot' was geworden. Voorts toonde de 
film welke 'culturele wanproducten' door jo
den werden vervaardigd en werd hun politie
ke invloed verkend. 'In opvallende tegenstel
ling tot dit alles, wisselen de beelden af met 
opnamen van Germaansche cultuur en Ger
maansche ordening onder leiding van het 
nieuwe Duitschland en zijn Führer'. In een 
latere bespreking werd daar nog aan toege
voegd dat in deze film over 'een zoo brandend 
probleem als dat der joden' het niet verba
zingwekkend was dat er 'harde noten' ge
kraakt werden.67 
De zo funest geachte joodse invloed werd zo
veel mogelijk teruggedrongen. De verkoop en 
het gebruik op school van boeken over joden 
of van joodse auteurs werd verboden. Vanaf 
eind 1941 werden in Amersfoort uiteenlopen
de boeken in beslag genomen, zoals een 
exemplaar van het boek Rabbi Mozes Ben 
Maimon van P.H. van der Hoog, twee exem-

plaren van de roman Het Volk Gods: menschen
harten (Amsterdamsch epos) van Israël Querido 
en een exemplaar van J. Zwarts' Hoofdstukken 
uit de geschiedenis der joden in Nederland, de 
historicus die in 1927 nog de geschiedenis 
van de joodse gemeente in Amersfoort had 
vastgelegd.6B Behalve een verbod op boeken 
van joodse schrijvers was er ook het werk van 
joodse componisten dat niet meer mocht 
worden uitgevoerd. Dat was echter niet ieder
een bekend. Bij de begrafenis van een ambte
naar van de Amersfoortse gemeentesecretarie 
werd op 16 maart 1943 het orgel in de aula 
van de begraafplaats Rusthof op verzoek van 
de nabestaanden bespeeld door de 29-jarige 
spoorwegemployee G. de Kruyff. Hij bracht 
daarbij het Adagio van de joodse componist 
Mendelssohn ten gehore. Nadat dit bekend 
raakte bij de Sicherheitsdienst (SD) stelde de 
Amersfoortse politie een onderzoek in. De 
Kruyff kwam er, evenals de verantwoordelijke 
Rusthof-organist ]. Elzenaar, met een uitbran
der vanaf69 
De Amersfoortsche Orkest Vereeniging werd 
eveneens met dit antisemitisme op cultureel 
terrein geconfronteerd. Een klein ensemble
concert dat aan het begin van de zomer in 
1941 door deze vereniging was georganiseerd, 
zou plaatsvinden in Amicitia. Terwijl de zaal 
volliep en de muzikanten hun instrumenten 
stemden, werd het podium betreden door 
stadsarchitect ir. C.B. van der Tak. Op bevel 
van de bezettingsautoriteiten, zo kondigde de
ze nationaal-socialist aan, moesten joden de 
zaal verlaten. Er volgde een korte stilte waarna 
waarnemend burgemeester Noordewier op
stond en de zaal uitliep, gevolgd door de ove
rige aanwezigen. Onder het oog van een aan-
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wezige Duitse officier verlieten de muziek
liefhebbers het gebouwJO 
Van der Tak was eerder al in het geweer geko
men bij een voorstelling van de Amersfoort
sche Kunstkring in het Grand Theatre op 17 
april 1941. Aangezien er in dit gebouw een 
bordje hing met de tekst 'Joden niet ge
wenscht', dat de directie weigerde te verwijde
ren, verzocht een deel van het bestuur van de 
Kunstkring haar drie joodse leden weg te blij
ven. Zij zouden desgewenst de helft van hun 
lidmaatschapsbijdrage retour ontvangen. Drie 
van de zes bestuursleden zegden daarop ver
ontwaardigd hun lidmaatschap op en wilden 
de activiteiten van de Kunstkring voorlopig 
stopzetten. Dit laatste werd echter verhinderd 
door Van der Tak, die eveneens zitting had in 
het bestuur. Onder zijn leiding kwam de 
Kunstkring steeds meer in nationaal-socialis
tisch vaarwater, waarop een uitstroom van le
den volgdeJI 

In relatief korte tijd werden joden buitenge
sloten uit de Nederlandse samenleving. Hoe
wel de anti-joodse maatregelen op touw wer
den gezet door een relatief kleine groep 
hadden ze vergaande consequenties voor de 
verhouding tussen joodse en niet-joodse Ne
derlanders. Men leefde langs elkaar heen, jo
den en niet-joden probeerden zich elk gedeisd 
te houden, terwijl de bezetter zijn intimidatie 
vervolgde. In de zomer van 1941 volgde een 
nieuwe, grote stap toen joodse leerlingen wer
den uitgesloten van het reguliere onderwijs. 
Vanaf 1 september moesten de naar schatting 
10.000 kinderen onderwijs volgen op aparte 
joodse scholen die in 34 Nederlandse steden 
werden opgericht. In het nabije Utrecht wer-
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den, ondanks een tekort aan geschikte leer
krachten, zowel een joodse lagere school, een 
ULO, als een joods lyceum opgezet, waar on
der meer enkele Amersfoortse leerlingen on
derwijs volgden. In Amersfoort werden de 
leerlingen per 1 september 1941 van hun ver
trouwde lagere en middelbare scholen verwij
derd. Wel kwam er op de HBS later tijdens de 
bezetting weer één onder een valse naam te
rug op school. De meeste joodse kinderen in 
Amersfoort werden ondergebracht in een klei
ne lagere school die werd gevestigd in een ge
bouw van de Hervormde Kerk aan het Lau
rens Costerplein. Het onderwijs werd hier 
verzorgd door mejuffrouw M. Cohen en Felix 
van Spiegel, terwijl er waarschijnlijk ook een 
kleuterklasje bestond. Mogelijk volgden hier 
tevens enkele reizende leerlingen uit kleinere 
omliggende plaatsen onderwijs, al waren er in 
Baarn en Apeldoorn eveneens joodse lagere 
scholen. De school, die in het begin twintig 
tot dertig leerlingen telde, functioneerde tot 
het voorjaar van 1943.72 
De segregatie in het onderwijs werd gevolgd 
door de afkondiging van andere anti-joodse 
maatregelen, gebaseerd op een verordening 
van de bezetter van 25 juli 1941, waarin deze 
zichzelf de bevoegdheid had toegekend maat
regelen te treffen in het belang van de open
bare orde. Op 15 september 1941 volgde een 
verbod voor joden om deel te nemen aan 
openbare bijeenkomsten en sportwedstrijden. 
Hetzelfde gold voor het bezoek aan openbare 
parken, aan café's en restaurants, aan zwemba
den, evenals aan openbare bibliotheken en 
musea. Het verblijf in niet-joodse pensions en 
hotels werd eveneens verboden. Bordjes met 
de tekst 'Voor Joden verboden' bekrachtigden 



Leerlingen van de joodse lagere school. 

het verbod. Verhuizen was voortaan afhanke
lijk van een vergunning; reizen was alleen toe
gestaan met uitdrukkelijke permissie van de 
autoriteiten. Vanaf eind september 1941 was 
ook het 'deelnemen' aan markten - een eco
nomische sector waarin joden sterk vertegen
woordigd waren - verboden. De Amersfoort
se koopman Nathan Hilversum, wonende aan 
de Vijver 36, deed daarop het verzoek aan het 
gemeentebestuur om een uitzondering te ma
ken voor zijn markthandel in tweedehands 
meubelen, kachels en fornuizen 'daar ik an-

ders niet weet in mijn onderhoud te voorzien 
daar ik 67 jaar ben en geen inkomsten heb 
dan 3 gulden van het Israëlitisch armbestuur'. 
Het hem verstrekte advies om de kwestie voor 
te leggen aan het Duitse bezettingsbestuur in 
Den Haag zal hem echter niet geholpen heb
ben.73 
Op 22 oktober 1941 werd joden het lidmaat
schap ontzegd van niet-joodse verenigingen. 
Bovendien werden in de loop van 1941 steeds 
meer joodse verenigingen opgeheven, waarbij 
eventuele tegoeden in beslag werden genomen 
door de Duitsers. De gezelligheidsvereniging 
Nut en Genoegen werd in 1941 door de be-
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zetter verboden. De godsdiensdessen van 
voorganger-leraar J. van Dam vonden wel nog 
voortgang evenals de diensten in de 
synagoge.74 Het leven van de joodse Amers
foorters werd echter steeds meer afgezonderd 
van dat van de niet-joodse stadsgenoten. 

De maatregelen met betrekking tot het onder
wijs en tal van andere Duitse verordeningen 
bereikten de joodse gemeenschap in belangrij
ke mate door bekendmakingen in Het jood-
se he Weekblad dat vanaf april 1941 tot sep
tember 1943 verscheen onder de auspiciën 
van de Joodsche Raad voor Amsterdam. Het 
blad was formeel het orgaan van een Amster
damse instelling maar genoot in Amersfoort 
en elders eveneens bekendheid, zoals blijkt uit 
een plaatselijk overlijdensbericht uit juni 
1941.75 Wie het blad niet zelf onder ogen 
kreeg, werd vermoedelijk door het bestuur 
van de NIG Amersfoort en reeds door hen 
benaderde personen op de hoogte gebracht 
van nieuwe maatregelen. 
In oktober 1941 werd het werkterrein van de 
Joodsche Raad op gezag van de bezetter uitge
breid tot heel Nederland. De raad diende nu, 
met behulp van provinciale en lokale verte
genwoordigers, alle joodse belangen in het 
land te behartigen. Tot die tijd had de Jood
sche Coördinatie Commissie QCC) door 
middel van voorlichting en hulpverlening ge
tracht leiding te geven aan het joodse leven in 
den lande. Onder leiding van mr. L.E. Visser 
- de in Amersfoort geboren oud-president 
van de Hoge Raad- deed deze in december 
1940 opgerichte commissie veelal een beroep 
op plaatselijke vertegenwoordigers van het 
Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Zij 
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zorgden onder meer voor de bekendmaking 
van Duitse verordeningen en leverden eventu
ele toelichting. Waar mogelijk werd voorts ge
tracht joden zonder inkomen financieel te 
helpen. Na de oprichting van de Joodsche 
Raad was dit comité enigszins gemarginali
seerd, temeer daar men niet met de Duitsers 
wilde onderhandelenJ6 Over de Amersfoortse 
activiteit van de J CC, die op 10 november 
1941 werd opgeheven, is niets bekend. Ver
moedelijk werd zij in belangrijke mare be
mand door de plaatselijke notabelen die verte
genwoordigd waren in het kerkbestuur en die 
tevens een rol zouden spelen als plaatselijke 
vertegenwoordiging van de Joodsche Raad. 
De Joodsche Raad kende vanaf najaar 1941 
enkele plaatselijke vertegenwoordigers in 
Amersfoort: Henri van Raalte, Philip Rintel, 
Arie van Tijn, Arend Jozef Lion en Benedierus 
Simmeren. De plaatselijke functionarissen 
fungeerden op dezelfde wijze als de andere 
onderdelen van de Joodsche Raad: als door
geefluik voor Duitse maatregelen en bevelen 
aan de joodse gemeenschap in Nederland. De 
ruimte voor eigen initiatief leek daarbij be
perkt te zijn. De plaatselijke vertegenwoordi
gers ontvingen een gestage stroom stencils 
met richtlijnen en maatregelen van de in Am
sterdam gevestigde leiding van de Joodsche 
Raad. Voor joden in het land was het al snel 
nagenoeg onmogelijk om niet met de Jood
sche Raad geconfronteerd te worden. Alle 
contacten met Duitse instanties moesten van
af 1942 via de Joodsche Raad lopen. Reizen 
en verhuizen kon uitsluitend met roestem
ming van de Joodsche Raad. Oproepen voor 
werkverruimingskaropen die werkloze joden 
ontvingen, liepen via de Joodsche Raad. Op 



Henri van Raalte, vertegenwoordiger van de 
joodse he Raad in Amersfoort. 

verschillende dagen in de week hield het bu
reau Amersfoort van de Joodsche Raad zitting 
in het vergaderlokaal van de plaatselijkeNIG 
in de Drieringensteeg 7. Hier werden inlich
tingen over vergunningen en andere aangele
genheden gegeven. Er bestond ook een afde
ling 'Bijstand aan niet-Nederlandsche Joden' 
die op dinsdagmiddag zitting hield in de Jan 
van der Heijdenstraat 6. Joden uit Soest en 
Soestdijk, die formeel eveneens behoorden tot 
de NIG Amersfoort, hadden eigen verregen-

woordigers te Soestdijk.77 
Terwijl de steeds verder in isolement geraken
de joden door Duitse intimidatie en mislei
ding werden tot 'behoeftige en radeloze men
sen, die nauwelijks nog middelen tot 
collectief of individueel verzet hadden', 
dwong de bezetter steeds verdergaande steun 
af van de Joodsche Raad bij de uitvoering van 
de Duitse maatregelen die uiteindelijk de de
portatie mogelijk maakten .?B De landelijke 
leiders van de Joodsche Raad bleven erop ver
trouwen dat een coöperatieve opstelling de 
behandeling van de joden door de nazi's ten 
goede kwam. Zij leken te geloven dat het doel 
van de latere, naar zou blijken onvermijdelij
ke, deportaties bestond uit tewerkstelling in 
Duitsland. Bovendien hoopten zij tijd te win
nen, waarbij ze het verhoopte spoedige einde 
van de oorlog in het achterhoofd hielden. 
De coöperatieve opstelling van de Joodsche 
Raad was geen uniek verschijnsel in de Ne
derlandse samenleving, waarin de gezagsge
trouwe joodse gemeenschap een traditie ken
de van georganiseerd overleg met de overheid. 
Ook op andere terreinen reageerde de Neder
landse elite, zeker in het de eerste jaren van de 
bezetting, tegemoetkomend tegenover de 
Duitse autoriteiten. Onbekendheid, zo niet 
naïviteit, ten aanzien van de bedoelingen van 
de nazi's speelde daarbij zeker een rol. Een 
door de Joodsche Raad gehoopte matiging 
van antisemitische beleid zou een irreële wens 
blijken. 
Om een efficiënt deportatieproces te bewerk
stelligen waren de nazi's tijdelijk bereid de 
Joodsche Raad te vriend te houden door mid
del van vrijstelling van deportatie voor een 
beperkte groep. Zo werd echter de deportatie 
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van veel anderen - verondersteld werd naar 
Duitse werkkampen - mogelijk gemaakt. Het 
is daarom begrijpelijk dat functies bij de 
Joodsche Raad zeer in trek waren.79 De Duit
sers verstrekten ongeveer 17.500 vrijstellingen 
aan personen die van belang waren voor de 
joodse gemeenschap in het algemeen en de 
Joodsche Raad in het bijzonder, aangeduid als 
Sperreen Rückstellungen. Voorts bestonden er 
vrijstellingen tot nader order voor de gedoop
te, gemengd gehuwde en bepaalde buiten
landse joden en degenen die werkzaam waren 
in bedrijven die belangrijk waren voor de 
Duitse oorlogsvoering. De vrijstellingen wer
den vaak per categorie onverwachts ingetrok
ken. 
De plaatselijke vertegenwoordigers van de 
Joodsche Raad, Henri van Raalte en zijn me
dewerkers, droegen een zware last. Zijn mede
vertegenwoordiger Philip Rintel, die hem tij
dens de bezetting zo goed als dagelijks zag, 
beschreef na de oorlog 'hoezeer de persoon als 
zijn huis open stonden voor al diegenen, die 
zijn advies of daadwerkelijke hulp behoefden'. 
Hij gaf 'bijstand, gerijpt in een hoofd en hart, 
die - als van geen enkele mens op een geeste
lijk niveau als het zijne- niet opgewassen wa
ren en dat niet konden zijn tegen de metho
des van terreur, welke men in de 20e eeuw als 
niet bestaanbaar had gedacht. Omdat [ .. ] het 
hoofd en het hart van deze man zich immer 
op de edele bindingen in onze samenleving 
hadden ingesteld. 'sa 

In oktober 1941 volgde een nieuwe maatregel 
die joden en niet-joden verder van elkaar 
scheidde. Aangekondigd werd dat niet-joden 
niet meer in huishoudens van joden mochten 
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werken, zelfs niet als slechts één van de perso
nen in dit huishouden joods was. De regel 
zou voor reeds bestaande dienstbetrekkingen 
ingaan op 1 januari 1942. Tevergeefs deed 
mevrouw D. de Wolff-Klein uit de Anthonie 
van Dijckstraat een beroep op de lokale auto
riteiten of haar dienstmeisje niet mocht blij
ven, aangezien zij veel op bed moest blijven, 
geen trappen mocht lopen en voorts geen 
huiselijke bezigheden kon verrichten. Het 
baatte evenmin als het door de burgemeester 
welwillend ondersteunde verzoek van het be
jaarde echtpaar Ezechiël Beem en Sara Beem
Cohen, respectievelijk 72 en 73 jaar, aan de 
Genera/kommissar für Verwaltung und justiz 
om hun dienstmeisje te behouden.st 
Het onvermijdelijke ontslag van 'arische' 
dienstmeisjes leidde tot een grote vraag naar 
joods huishoudelijk personeel. De nieuw aan 
te nemen krachten mochten niet van elders 
komen aangezien daarvoor een nauwelijks te 
bemachtigen verhuisvergunning nodig was. In 
Het joodse he Weekblad verschenen vanaf no
vember 1941 talloze oproepen voor joodse 
hulpkrachten. Een tweekoppig, gemengd ge
huwd joods gezin uit Amersfoort deed een 
oproep voor een meisje vanaf 1 januari, be
seffende dat goed personeel schaars was. 'In
dien genoemd meisje het huiswerk niet ver
staat, kan zij dit de maand December van 
tegenwoordig meisje leeren. Koken geen ver
eischte, doch wel al het voorkomend werk 
willende verrichten, zoo ook stoppen en een
voudig verstelwerk. 'S2 
Onder de Amersfoortse joden waren meer ge
zinnen die nieuwe huishoudelijke hulpen no
dig hadden. Clara van Zuiden-van Beek zocht 
een flink dienstmeisje voor haar liberaal-jood-



se gezin. Elders aan de Utrechtseweg zocht 
mevrouw C.B. Nabarro-Sjouwerman een 
flink meisje. In de Nieuwstraat zocht me
vrouw]. Menko-de Zoete een buitenmeisje 
voor haar orthodoxe gezin. Een enkeling ont
week de personeelsrubriek door te adverteren 
in de rubriek woonruimte: 'Gratis aangebo
den te Amersfoort 2 zolderkamers met berg
ruimte+ gebruik van keuken.' Reflectanten 
moesten echter bereid zijn 'eenige hulp in de 
huishouding te verleenen.' Wie daadwerkelijk 
een onderkomen zocht kon terecht bij me
vrouw Zadoks in de Rubensstraat, die in no
vember 1941 adverteerde in dezelfde rubriek: 
'Te Amersfoort in orth. gez. te huur zonnige 
zit-slaapk. of z. en sl.k., badk., k. en w. water 
v. dame of heer, met pension.'B3 
Dergelijke maatregelen waren niet altijd alom 
bekend onder niet-joodse ingezetenen, al kon 
de bijzondere behandeling van de joden hen 
moeilijk ontgaan. Terecht concludeerde de 
Amersfoortse gemeentesecretaris K. Kaan in 
zijn privé-aantekeningen over 1941 dat de be
zetter de joden beschouwde 'als hun grootste 
vijanden en meent ze in Nederland ook zoo te 
moeten behandelen.' De moedige wijze waar
op de joden hun door telkens nieuwe maatre
gelen aangetaste lot droegen, beschouwde hij 
als 'ongelooflijk en ik heb er alle respect voor. 
Circulaire op circulaire geeft maar nieuwe be
palingen en maatregelen waaraan zij zich heb
ben te houden en dat gaat nu al een jaar zoo 
door. Hoe is het mogelijk dat men dit alles 
weet te bedenken, daar is zeker al veel scho
ling in Duitschland aan vooraf gegaan anders 
is er geen menschelijke geest die dat maar 
steeds door weet te verzinnen.' B4 

Op economisch terrein hadden de Duitsers 
inmiddels eveneens een groot aantal maatre
gelen genomen. Al in oktober 1940 waren 
joodse ondernemingen verplicht gesteld zich 
te laten registreren. Een verordening in maart 
1942 maakte bekend dat winkels en bedrijven 
van joden onteigend werden en in handen ge
geven van veelal 'foute' beheerders ( Verwal
ter). Deze 'Arische' bewindvoerders, vaak 
Duitsers ofNSB'ers, werden aangesteld en ge
leid door de beheermaatschappij Omnia- Treu
hand Nadat ze enige tijd gebruik hadden ge
maakt van de kennis en vaardigheden van de 
joodse eigenaar, werd deze veelal spoedig ver
wijderd. De Verwalter had daarna de opties 
om de zaak zelf aan te houden, te liquideren 
of te verkopen. 
Sommige Verwalter traden al eerder op, zoals 
in E. Noach's Koninklijke Fijne Vleeschwa
ren- & Conservenfabrieken. De meerderheid 
van de aandelen was in handen van fabrikant 
Louis Gast uit de Piersonlaan en diens fami
lie. Nadat in maart 1941 een bewindvoerder 
was benoemd, werd directeur Gast per 1 mei 
1941 ontslagen. Ook de joodse vee-inkoper J. 
Gosschalk haalde zijn pensioen hier niet. 85 
In een enkel geval was er sprake van een ge
deeltelijke liquidatie, bijvoorbeeld in het wa
renhuis EPA in de Utrechtsestraat. Dit in 
1939 geopende filiaal van het winkelbedrijf 
van ].A.I. Menko uit de Madoerastraat werd 
in het voorjaar van 1943, toen de oorspronke
lijke eigenaar zijn eigendom al had verloren, 
getroffen door een gedeeltelijke liquidatie van 
onder meer de afdeling parfumerieartikelen. 
De naamloze vennootschap waarin de filialen 
in Almelo, Amersfoort, Hengelo en Deventer 
waren ondergebracht, kende aan het begin 
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Bordje van Noack's fijne vleeswaren- en conser
venfabriek. In 1941 kreeg deze fabriek een 
Duitse Verwalter. 

van de oorlog twee directeuren en drie com
missarissen. Tijdens een aandeelhoudersverga
dering in april 1941 in Amersfoort werd de 
niet-joodse gedelegeerd commissaris C. Bunk 
gemachtigd tot het onbeperkt plegen van fi
nanciële handelingen, vermoedelijk in een po
ging de anti-joodse regelgeving op econo
misch terrein te ontlopen. In juli 1942 nam 
Bunk evenwel het gehele beheer over. Menko 
en zijn joodse mededirecteur W Sirnon verlo
ren, evenals president-commissaris mr. S.J. 
Polak uit Rotterdam, al hun bevoegdheden. 
Begin 1944 eindigde Bunk zijn werkzaamhe
den als Verwaltungstreuhändler en is de arise
ring van de onderneming voltooid.B6 
Begin augustus 1941 werden joden verplicht 
om hun banktegoeden, cheques, aandelen en 
obligaties onder te brengen bij de bank Lip
pmann-Rosenthal & Co. in de Amsterdamse 
Sarphatistraat, een door de Duitsers overge-
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nomen voormalige joodse bank. Dit vereen
voudigde het aanzienlijk om deze gelden ver
volgens in handen van de bezetter te laten val
len. Percelen grond die eigendom waren van 
joden werden vanaf 15 september 1941 even
eens geregistreerd en vervolgens onteigend. 
De huisraad van joden was evenmin veilig; de 
eigen bezittingen mochten de woningen op 
een gegeven moment niet meer vrijelijk verla
ten. 
Vanaf oktober 1941 kregen werkgevers de 
mogelijkheid hun joodse personeel te ont
slaan en bovendien de pensioenvoorziening te 
veranderen. Veel joden kregen daarop hun 
ontslag aangezegd vanaf januari 1942. Boven
dien moesten pensioenaanspraken in veel ge
vallen worden ingeruild voor een symbolische 
afkoopsom. 
De tegoeden die waren ondergebracht bij 
Lippmann-Rosenthal & Co. werden in febru
ari 1942 nagenoeg geheel toegeëigend door de 
bezetter. Joden konden hooguit nog over ldei
ne bedragen beschikken. Vanaf mei 1942 wer
den eigendommen van joden nauwgezet gere
gistreerd en getaxeerd. Bezittingen en 
vermogens boven de f 250,- per gezin moes
ten worden ingeleverd bij Lippmann-Rosen
thal & Co. Niet bekend werd gemaakt dat dit 
een voorbereidende maatregel was voor de in
beslagname van de bezittingen.87 

De bewegingsvrijheid van joden werd in de 
eerste zeven maanden van 1942 verder gemi
nimaliseerd. Autorijden -voorzover er nog 
voertuigen beschikbaar waren - was niet meer 
toegestaan vanaf 23 januari 1942. Vijf maan
den later volgde in juni 1942 het bevel dat de 
joden hun fietsen moesten inleveren. Hoewel 



In juni 1942 moesten Amersfoortse joden hun 
fietsen inleveren bij het magazijn van Gemeen
tewerken, in het voormalige Observantenkloos
ter. 

niet iedereen gehoor gaf aan de oproep, wer
den daarop in Amersfoort 133 fietsen, deels 
met gebreken, ingeleverd waaronder acht 
transportfietsen. Alleen de gemengd gehuwde 
arts Meijer Kamerling ontving zijn rijwiel en
kele weken later retour nadat hij van de 
Zentra/stelle for jüdische Auswanderung te Am
sterdam een vergunning had gekregen om zijn 
fiets te behouden en te gebruiken. Van de 

overige fietsen werd een groot deel per trein 
naar de Sicherheitspolizei in Amsterdam ver
zonden, meer dan veertig fietsen gingen naar 
het concentratiekamp Amersfoort. BB 

Vervolgens werd enkele dagen later op gezag 
van Rauter het gebruik van fietsen en het 
openbaar vervoer voor joden verboden. Bo
vendien gold vanaf 30 juni een avondklok 
voor joden van 's avonds acht uur tot 's och
tends zes uur. Deze nieuwe 'Beschiklcing be
treffende het optreden der Joden in het open
baar' die de joden 's nachts opsloot in hun 
eigen huis, isoleerde hen niet alleen, maar ver
eenvoudigde het ook joden desgewenst 's 
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nachts op te halen. Telefoneren werd de joden 
eveneens verboden. Publieke telefooninstalla
ties mochten vanaf eind juni niet meer wor
den gebruikt. Telefoonaansluitingen thuis 
konden tot 15 juli gebruikt worden, daarna 
werden de aansluitingen opgezegd.B9 
Soms werden joden gewoonweg uit hun huis 
gezet indien Duitse instanties er hun oog op 
hadden laten vallen. Zo werd de woning van 
Jacob en Clara van Zuiden aan de Barchman 
Wuytierslaan 142 op 22 juni 1942 gevorderd 
ten behoeve van een onderdeel van de Natio
nalsozialistische Volkswohlfart (NSV). Het 

Vl.n.r. Pietje van Tijn, Rodi Polak en Ernie Ne
ter met jodenster. 
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echtpaar verhuisde noodgedwongen naar een 
onderkomen aan de Utrechtseweg waarbij 
slechts een deel van de inboedel mocht wor
den meegenomen.90 
Sinds juli 1942 mochten joden geen niet-jo
den meer bezoeken. Voorts werden ze ge
weerd in niet-joodse winkels. Alleen tussen 
drie en vijf uur 's middags mochten ze hier 
vanaf 17 juli nog inkopen doen. Niet-joodse 
kapperszaken mochten helemaal niet meer 
bezocht worden. Hoe joden bij de nog be
schikbare middenstanders kwamen nu open
bare en particuliere vervoermiddelen hen ont
zegd waren, moesten ze zelf maar uitzoeken. 
De Duitse maatregelen uit deze periode wer
den door Jacques Presser, een historicus, om-



schreven als 'kwellingen, hinder, ongemak, 
ononderbroken voortgaand, deskundig toege
past, onaangenaam te dragen en ook niet zel
den verbonden met een noodlottige afloop 
voor wie het nu juist toevallig zus liep en niet 
zo. [ .. ] het hield de mensen aldoor in de sfeer 
van: "wat gaat er nu weer gebeuren?"'9t 

De kwetsbaarheid van joden nam verder toe 
doordat ze steeds meer herkenbaar werden ge
maakt. In februari 1942 waren de joden in
middels als zodanig zichtbaar gemaakt door 
een speciaal stempel in hun persoonsbewijs, 
dat vanaf eind 1941 verplicht was gesteld 
voor iedereen van 15 jaar en ouder. Alle joden 
kregen eenJin hun identiteitsbewijs, maar 
daar bleefhet niet bij. 
De reeds geïsoleerde joden werden eind april 
1942 opgeschrikt door het bericht dat zij van
af begin mei verplicht werden een duidelijk 
zichtbare zespuntige gele ster op borsthoogte 
op hun kleding te dragen. Alle joden van zes 
jaar en ouder konden maximaal vier sterren 
aanschaffen, waarvoor zij niet alleen moesten 
betalen, maar ook een textielpunt moesten in
leveren aangezien textiel gerantsoeneerd was. 
De verplichting de jodenster te dragen kan 
worden omschreven als 'het sluitstuk van de 
segregatie en het startschot voor de deporta
tie'.92 Ondanks de vernederende wijze waarop 
de joden werden gebrandmerkt, probeerden 
sommigen de ster met trots te dragen. Dat 
viel niet mee, temeer daar de invoering hier
van - die in Duitsland en Polen al eerder had 
plaatsgevonden - de controle op de vele anti
joodse verordeningen aanzienlijk vereenvou
digde. 
Her en der in Nederland werd met zichtbare 

De gele jodenster, die vanaf begin mei 1942 
door de joden zichtbaar op hun kleding gedra
gen moest worden. 

verontwaardiging gereageerd op de maatregel. 
In Deventer droegen middelbare scholieren 
eigenhandig gemaakte sterren met het op
schrift 'Protestant' en 'R.K.' Drieëntwintig 
van hen werden vervolgens gestraft met een 
verblijf van twee weken in Kamp 
Amersfoort.93 In Amersfoort zelf moet zich 
eveneens iets dergelijks hebben voorgedaan. 
De in maart 1942 aangestelde nieuwe burge
meester, de Doetinchemse kandidaat-notaris 
en NSB' er mr. J.G.L. Harloff, die bij zijn aan
treden duidelijk had gemaakt de gemeente ge
heel in nationaal-socialistische geest te zullen 
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besturen, gaf de commissaris van politie die 
maand namelijk opdracht proces-verbaal op 
te maken tegen personen die uit solidariteit 
een jodenster droegen.94 Harloff werd onge
twijfeld onaangenaam getroffen door de 
vondst van pamfletten die in de nacht van 8 
op 9 mei 1942 in het Leusderkwartier, en 
mogelijk ook elders, waren rondgestrooid met 
de- niet geheel accurate- tekst: 'Nederlan
ders. Op last van de Duitse onderdrukkers 
moeten thans alle Joden in Nederland de 
middeleeuwse gele vlek dragen. Niet-Joodse 
Nederlanders! In België droeg de hele bevol
king de gele vlek en daardoor was de Duitse 
onderdrukker genoodzaakt deze maatregel op 
te heffen. Beantwoordt daarom deze On-Ne
derlandse daad met een Nederlandse daad: 
Toont den Nazi Uw solidariteit met uw ver
volgde Joodse landgenoten en medeburgers. 
Toont den Nazi dat het gehele Nederlandse 
volk één is, dat gij slechts een vijand kent: 
den Nazi!! Slechts één doel: Nederland vrij 
van de Nazipest. Draagt ook gij de gele vlek.' 
Enkele agenten die deze pamfletten - waarvan 
de herkomst onbekend bleef- aantroffen, 
raapten ze op en zorgden dat ze werden ver
nietigd.95 
De anti-joodse gezindheid van de nieuwe bur
gemeester kwam anderszins eveneens tot ui
ting. Volgens de gemeentesecretaris vormde 
de 'Uitvoering der voorschriften om de Joden 
te vervolgen en hun eigendommen eventueel 
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in beslag te kunnen nemen', naast spoedige 
uitvoering van vorderingen van gebouwen ten 
behoeve van het Duitse leger en de beharti
ging van persoonlijke belangen, een van de 
beleidsprioriteiten van de weinig geliefde bur
gervader.% Op 28 mei 1942 gafHarloff de 
opdracht 'dat Ariërs en niet-Ariërs niet gelijk
tijdig aan de Centrale Keuken en uitdeelloka
len aanwezig mochten zijn.'97 
Controle hierop kon gemakkelijk plaatsvin
den door de invoering van de jodenster. Zo 
klampte een oude maar fervente NSB' er in de 
Celsiusstraat op donderdag 9 juli politie-in
specteur H. Verhagen die met Joodse aangele
genheden was belast aan. De NSB' er kon het 
niet nalaten te melden dat een 'Jood' op visite 
was bij een 'Ariër' elders in de straat 'hetgeen 
in gevolge de nieuwe verordening niet 
mocht' . Bij onderzoek bleek aldaar inderdaad 
een joodse bezoeker, Marinus Schaap uit de 
Fahrenheitstraat, in huis te zijn. Omdat hij 
echter met een arische vrouw was getrouwd, 
viel hij buiten het bezoekverbod. Tijdens het 
korte onderzoek waarin dit werd vastgesteld, 
gedroeg de opgewonden NSB' er zich zeer on
hebbelijk. Hij sloeg op de ruiten en schreeuw
de 'arresteer dien Jood of ik haal den Ons
kommandant'. Pas nadat de aangever op het 
politiebureau was gekalmeerd en de bepalin
gen van de verordening te lezen had gekregen, 
moest hij zijn ongelijk toegeven. 98 



Deportatie en moord 

Het antisemitische beleid van de nazi's kreeg 
steeds strakker omlijnde vormen. Terwijl de 
hoogste bezettingsautoriteiten in mei 1941 
reeds de opvatting huldigden dat alle joden 
uit Nederland verwijderd moesten worden, 
kwam er vanuit Berlijn een beleid voor heel 
bezet Europa tot stand dat leidde tot moord 
op zeer grote schaal.99 Na de Duitse inval in 
de Sovjet-Unie, in juni 1941, was reeds spra
ke van systematische moordpartijen op joden 
en partizanen. Deze praktijk zou worden ge
stroomlijnd tijdens de Wannsee-conferentie 
in januari 1942 waar nazi-bonzen de uitroei
ing van joden in heel Europa bespraken. 
Deze conferentie nabij Berlijn betekende, nu 
de joden eenmaal geregistreerd en herkenbaar 
waren gemaakt, een volgende fase in de jo
denvervolging. Bij de verdere voorbereiding 
van de hier geplande Endlösungvan het 'jood
se vraagstuk'- zoals de nazi's het betitelden
waren verschillende Duitse instanties betrok
ken. De grootschalige deportaties vanuit het 
door Duitsland bezette gebied, die voorafgin
gen aan de massamoorden in Oost-Europa, 
werden in Berlijn voorbereid door een afde
ling van het Reichssicherheitshauptamt onder 
leiding van Adolf Eichmann. In Den Haag 
opereerde een onderafdeling, eveneens aange
duid als afdeling IV B 4. Nadat de Zentralstel-

le for jüdische Auswanderung zorg had gedra
gen voor de aanmelding van de joden voor 
deportatie, zorgde IV B 4 voor de wegvoering 
uit Nederland. 
Voorafgaand hieraan werd begin 1942 beslo
ten om alle Nederlandse joden in Amsterdam 
te concentreren. Op 17 januari 1942 moesten 
de joden uit Zaandam haard en huis verlaten, 
nadat zij drie dagen eerder een aanzegging 
daartoe hadden ontvangen.JOO Zij waren de 
eerste groep joden uit provinciesteden die ver
plicht naar Amsterdam 'geëvacueerd' werden. 
Al spoedig viel het in Amsterdam niet mee 
om aan woonruimte te komen voor de toe
stroom van joden uit de provinciesteden. 
Voorts hadden de Duitsers besloten de niet
Nederlandsejoden-waarvan er ruim 20.000, 
voor driekwart bestaande uit Duitse vluchte
lingen, in het land verbleven - vanaf begin 
1942 in Westerbork onder te brengen, al was 
de capaciteit daar op dat moment ontoerei
kend. JOl Vermoedelijk werd ook een aantal in 
Amersfoort wonende joden van buitenlandse 
herkomst hiervan het slachtoffer. Op woens
dag 17 juni arresteerden twee Amersfoortse 
politiefunctionarissen in opdracht van de Si
cherheitspolizei in Amsterdam 'de staatloze Is
raëlieten (vreemdelingen)' Joseph Adamski, 
een 43-jarige in Warschau geboren huis-
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knecht uit de Sint Andriesstraat en zijn 
twaalfjarige zoon Isidoor. Zij werden nog de
zelfde dag naar Amsterdam overgebracht.I02 
Twee weken later werden zes Duitstalige jo
den aangehouden, die door de marechaussee 
eveneens naar de hoofdstad werden overge
bracht.1 03 
Een andere manier om joden te concentreren 
bestond uit het oprichten van werkkampen in 
het oosten en zuiden van Nederland waar jo
den te werk werden gesteld. Hier werden van
af januari 1942 werkloze joodse mannen on
der strikte discipline geplaatst, een groep die 
door uiteenlopende Duitse maatregelen 
voortdurend in aantal toenam.104 Op 17 juli 
1942 ontving een aantal jongere joden in 
Amersfoort een oproep om zich te melden 
voor tewerkstellingen in een van deze kam
pen. Daartoe werden medische keuringen ge
organiseerd door het Gewestelijk Arbeidsbu
reau. Onbekend is hoeveel personen aan de 
oproep gehoor gaven. Ook sommige vrouwen 
kregen een oproep voor een werkkamp. De 
21-jarige Eva Ehrlich- Elias, vrouw van een 
Duitse emigrant en sinds kort moeder van 
een zoontje, besloot de oproep te negeren, 
wat evenwel geen directe repercussies tot ge
volg had.I05 
Inmiddels had Eichmann op 20 juni 1942 
opdracht gegeven om in juli of augustus te 
beginnen met deportaties van joden uit Ne
derland, België en Frankrijk. Het voormalige 
vluchtelingenkamp in het Drentse Wester
bork werd daarop onder bevel geplaatst van 
de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD in Nederland. Eind juni 1942 maakten de 
Duitse autoriteiten publiekelijk bekend dat 
alle joden uit Nederland moesten verdwijnen. 
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Op 26 juni vertelde Ferdinand Hugo Aus der 
Fünten, die de dagelijkse leiding had over de 
Zentralstelle, aan de Joodsche Raad dat alle 
joodse mannen en vrouwen tussen 16 en 40 
jaar - de leeftijdsgrens werd een maand later 
verhoogd tot 50 jaar- zich moesten melden 
voor wat werd aangeduid als werkverruiming 
onder politietoezicht in Duitsland. Met me
dewerking van de Joodsche Raad, die sinds 
begin 1941 beschikte over een uitgebreid 
kaartsysteem van het Nederlandse jodendom 
en die besloot mee te werken in de hoop voor 
sommigen vrijstellingen te kunnen krijgen, 
trachtte de bezetter nu telkens voldoende aan
tallen joden naar Westerbork over te brengen 
om de tweemaal per week vertrekkende trei
nen te kunnen vullen. JOG 

Voor de eerste transporten van 14 tot en met 
17 juli 1942 werden circa vierduizend slacht
offers uit Amsterdam gezocht, waaronder een 
groot aantal buitenlandse vluchtelingen. Som
mige opgeroepenen probeerden - als ge
schoolde arbeiders voor de Wehrmacht of an
derszins- een vrijstelling bij de Joodsche 
Raad aan te vragen of deden een beroep op 
medische gronden, maar de meesten slaagden 
daar niet in. Ondanks de angst voor represail
les (transport naar het inmiddels beruchte 
Mauthausen) besloten velen geen gehoor te 
geven aan de oproep. Dat verhinderde niet 
dat in de nacht van 14 op 15 juli 1942 de eer
ste joden vanuit Amsterdam naar Westerbork 
werden getransporteerd. De trein vertrok 's 
nachts om 2.16 uur en ging via Amersfoort 
en Zwolle naar het bij Westerbork gelegen 
station Hooghalen waar men nog voor 6 uur 
's ochtends arriveerde. J 07 
Op 15 juli vertrokken vervolgens de eerste jo-



den, veelal van Duitse afkomst, naar Ausch
witz. Dit transport werd, evenals dat op 16 
juli, aangevuld met joden die al in Wester
bork verbleven. Onder hen bevond zich Jo
seph Adamski uit Amersfoort. Hij was niet de 
enige met herinneringen aan de stad aan de 
Eem. Op 16 juli 1942 arriveerden in Wester
bork niet alleen joden uit Amsterdam, maar 
ook een aantal joodse gevangenen uit Kamp 
Amersfoort, 'die zonder bagage, hongerig en 
smerig' doorgingen naar Auschwitz. Voor hen 
werd in alle haast een kledinginzameling in 
Kamp Westerbork op rouw gezet. lOB 
De grootschalige deportaties vanuit Amster
dam naar Westerbork en verder naar Polen zal 
de joden in Amersfoort niet zijn ontgaan. Ve
len hadden familie en bekenden in de hoofd
stad en ondanks het isolement van de joden 
was onderlinge communicatie nog mogelijk. 
Het was niettemin moeilijk om een duidelijk 
beeld van de situatie te krijgen. Bovendien 
werd hen daar weinig tijd voor gegeven. 
Sommigen namen het besluit de naderende 
deportaties niet af te wachten en doken on
der. Tot de eerste Amersfoorters die onderdo
ken, behoorde het gezin De Vries dat tot juli 
1942 op de Kamp woonde. Begin augustus 
werd hun afwezigheid opgemerkt door de be
windvoerder die inmiddels leiding gaf aan de 
ijzerhandel van De Vries. Zowel beide ouders, 
Willem de Vries en zijn echtgenote Eva van 
Zuiden, als hun volwassen dochters Henny 
Mimi en Meta bleken hun woning met stille 
trom te hebben verlaten. De gewaarschuwde 
politie verzegelde ramen en deuren en plaatste 
een bericht tot opsporing en aanhouding in 
het Algemeen Politiebladl09 De dochters be
landden uiteindelijk in Westerbork, de ouders 

overleefden de oorlog. 
Begin augustus 1942 werd in opdracht van de 
bezetter een lijst opgesteld door de gemeente 
Amersfoort met daarop de namen van 78 
joodse mannen tussen de 41 en 64 jaar oud, 
merendeels met de Nederlandse nationaliteit. 
Burgemeester Harloff zond op 6 augustus lijs
ten van Amersfoortse joden naar het Geweste
lijk Arbeidsbureau 'ten behoeve van de werk
verruiming' . Hoewel deze correspondentie 
niet of nauwelijks doordrong tot de betroffe
nen, hing de dreiging in de lucht.llO 
Een maand na de eerste deportaties vanuit 
Westerbork werden de Amersfoortse joden 
opgeschrikt door het naderend onheil dat dit
maal velen van hen zou treffen. Op zondag
ochtend 16 augustus deed het nieuws de ron
de dat het merendeel van de Amersfoortse 
joden de stad moest verlaten. Twee dagen la
ter, op dinsdag 18 augustus, moesten joden 
russen 16 en 40 jaar zich naar Westerbork be
geven, van waaruit zij verder naar het oosten 
zouden worden vervoerd. Op vrijdag 21 au
gustus moesten de meeste overigen naar Am
sterdam vertrekken. lil 
Op zondagmiddag verzamelden degenen die 
dinsdag reeds moesten vertrekken zich in en 
rondom de synagoge. Enkele aanwezigen had
den zelfs hun bagage meegenomen naar de sy
nagoge, in de veronderstelling dat ze van 
daaruit zouden vertrekken. Hier werd het be
richt bevestigd dat het leeuwendeel van de 
joden de stad moest verlaten. Zowel in het ge
bedshuis als in de school en het vergader
lokaal, op het kleine gebied tussen de Drierin
gensteeg en de Korte Gracht, werden voor 
zover mogelijk inlichtingen verstrekt aan de 
vertrekkenden: wat moesten zij doen, wan-
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Het vooroorlogse interieur van de synagoge. 

neer moesten zij zich melden, wat konden ze 
meenemen en wat moest men achterlaten.l12 
De wanhoop onder de aanwezigen moet 
groot zijn geweest. Onmiskenbaar drong tot 
hen door dat ze de stad moesten verlaten waar 
ze lange tijd, sommigen hun hele leven, had
den gewoond. Ze dienden op bevel van ho
gerhand de plaats te verlaten waar ze werkten, 
waar ze hun bestaan hadden. Ze werden ge
dwongen de gemeente te verlaten waar fami-
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lie, vrienden en bekenden woonden. De ver
trouwde woning, het eigen leven dat men 
leidde, moest worden opgegeven omdat het 
nationaal-socialisme het antisemitisme de 
vrije hand gaf Dit alles veroorzaakte 'een diep 
invreten de paniekstemming'. 11 3 
Voorafgaand aan het gedwongen vertrek wer
den op 17 en 18 augustus in alle haast twee 
kerkelijke huwelijken in de huiselijke omge
ving voltrokken; op maandag tussen de in
middels statenloze musicus Werner Lewin en 
Bep Härtz, op dinsdag tussen Elisabeth Co
hen en de in de stad achterblijvende Abraham 
Coster. 11 4 

Degenen die op dinsdag 18 augustus vertrok
ken, hadden afscheid genomen van familie en 
vrienden. Langs de weg stonden droevige 
stadsgenoten, aan wie de lokale exodus niet 
ontging, te kijken naar de sombere uittocht, 
die werd begeleid door Amersfoortse politie
functionarissen.115 Op het station van Amers
foort begon de reis die hen naar Westerbork 
zou voeren en van daaruit naar een ongewisse 
toekomst in het oosten. 
Op woensdag 19 augustus kwamen degenen 
bijeen die twee dagen later naar Amsterdam 
moesten verhuizen. Zij hadden de oproepen 
voor hun 'verhuizing', aldus de Amersfoortse 
bezettingschroniqueur Bloernhof, thuis ont
vangen uit de handen van het plaatselijke po
litiekorps.ll6 In de synagoge sprak de duide
lijk bewogen Henri van Raalte 'als voorzitter 
der Joodsche Gemeente'- maar feitelijk te
vens in zijn hoedanigheid van plaatselijk ver
tegenwoordiger van de Joodsche Raad - kort 
tot de aanwezigen die in grote onzekerheid 
over hun lot verkeerden. Memorerende dat er 
nimmer een treuriger bijeenkomst in dit ge-



bouw had plaatsgehad, zei hij tot hen allen: 
'wees moedig en sterk om alles in deze moei
lijke en zware tijd te dragen'. Vervolgens wer
den door functionarissen van de Joodsche 
Raad enkele inlichtingen gegeven; na afloop 
werden in het nabijgelegen schoolgebouw vra
gen beantwoord. De aanwezigen trokken ver
volgens huiswaarts om zich op hun vertrek uit 
de stad voor te bereiden. Ze ontvingen nog 
een gestencilde brief met enkele bijzonderhe
den over het vervoer, het vinden van een on
derkomen in Amsterdam en de weinige baga
ge die mocht worden meegenomen. De 
betroffenen mochten wat bovenkleding en 
ondergoed meenemen evenals beddengoed, 
keukengerei, een kachel en brandstof. Toe
stemming voor het meenemen van kachels 
was uitzonderlijk aangezien in soortgelijke ge
vallen elders slechts bagage die men zelf kon 
dragen, mocht worden meegenomen. 11 7 

In een enkel geval werden wanhopige pogin
gen ondernomen om toch in Amersfoort te 
mogen blijven. Het vertrek naar Amsterdam 
mocht wellicht iets minder verontrustend lij
ken dan deportatie naar het kamp op Drentse 
hei, een garantie voor een permanent verblijf 
in gunstige omstandigheden was het zeker 
niet. Een jonge NSB' er die als kok werkte in 
de stationsrestauratie van de Ooster Stoom
tram Maatschappij (OSM) aan het Stations
plein sprong bijvoorbeeld in de bres voor zijn 
joodse collega Wolf Peper, de 59-jarige gerant 
met wie hij al enkele jaren samenwerkte. Hij 
bracht daartoe een bezoek aan een prominen
te partijgenoot in Wassenaar, die vervolgens 
met enkele kameraden overleg pleegde. Het 
bleek een vruchteloze poging; Peper moest 
naar Amsterdam en uiteindelijk in mei 1943 

toch naar Westerbork. Zijn zoon dook vervol
gens met behulp van zijn vaders collega on
der. liS 
Die vrijdag reden er, begeleid door enkele 
joodse inwoners, in de stad vier vrachtwagens 
die de bagage van de vertrekkenden naar het 
station brachten. De bewoners moesten in 
hun huizen wachten tot een politieman plus 
een van de twee uit Amsterdam overgekomen 
controleurs van de Hausraterfossungsstel!e huis 
en inboedel hadden geïnspecteerd. Na contro
le dienden de bewoners het pand te verlaten 
en werd hun huis 'met alles wat zich daarin 
bevond' verzegeld. Oe sleutels van ongeveer 
125 woningen moesten daarop aan de politie 
-er waren vanaf 's ochtends 7 uur 31 extra 
politiemannen ingezet- worden overhandigd. 
Sommigen brachten nog korte tijd door bij 
buren of kennissen, in afwachting van de tijd 
om naar het station te gaan. Enkele anderen 
hadden dat moment niet afgewacht en waren 
ondergedoken; van deze 'gevluchte Israëlieten' 
werd vervolgens 'de opsporing verzocht' . De 
circa 200 Amersfoortse joden die wel gehoor 
gaven aan de verhuisopdracht, verzamelden 
zich bij het station van waaruit die dag twee 
speciale treinen naar Amsterdam vertrokken, 
om half twee 's middags de eerste en vier uur 
later een tweede trein. In Amsterdam werden 
zij over de stad verspreid gehuisvest. Na ver
loop van tijd werden zij alsnog naar Wester
bork gestuurd.Il9 
Nauwelijks waren de joden verdwenen, of de 
bezetter ontfermde zich over hun bezittingen. 
Op zaterdag 22 augustus legde de Sicherheits
polizei beslag op een partij couponstoffen die 
was opgeslagen op de zolder van Drieringen
steeg 8, een inmiddels leegstaand gebouw van 
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de Israëlitische gemeente waar tevens een he
renfiets zonder banden werd aangetroffen.120 
Nadere inventarisatie van joodse inboedels 
door de Hausraterfassungsstelle vond onder 
meer plaats op 31 augustus en op verschillen
de dagen in september. Meer dan eens werd 
daarbij vergeten na afloop het licht uit te 
doen zodat agenten 's avonds overtreding van 
de verduisteringsvoorschriften in de verzegel
de woningen constateerden. Op dinsdag 1 de
cember werd begonnen de huizen van de weg
gestuurde joden leeg te halen. Deze ontrui
ming vond plaats door een andere Duitse in
stelling, de Einsatzstab Rosenberg. Hoewel 
Hitier had verordonneerd dat de joodse in
boedels moesten worden bestemd om Duitse 
gezinnen uit gebombardeerde steden te hel
pen, bleven andere Duitse personen en in
stanties eveneens geïnteresseerd in deze goede
ren. Corruptie en diefstal waren hierbij geen 
onbekende verschijnselen. Huisraad die min
der aantrekkelijk werd bevonden, werd soms 
in Nederland verkocht. Bovendien waren er 
in een aantal gevallen ingezetenen die belang
stelling hadden voor sommige joodse eigen
dommen. Eind september 1942 verhinderde 
de politie het wegnemen van een zonne
scherm door onbevoegden bij een woning in 
de Wijersstraat, terwijl ook diverse malen de 
verzegeling van ramen en deuren in andere 
joodse panden verbroken bleek.121 
Sommige joodse bedrijfspanden waren begin 
december 1942 inmiddels in beheer bij het 
Algemeen Nederlandsche Beheer van Onroe
rende Goederen (ANBO), andere waren ge
vorderd door de Grundstückverwaltung. In 
verschillende panden waren op dat moment 
nog goederen aanwezig. In de Langestraat be-
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trof het de boekhandel Klein/Barnstijn, de 
slagerij De Wolff, de zaak van Menko waar 
onder meer meubels werden verkocht en de 
viswinkel van Herz. Voorts de muziekwinkel 
Polak in de Bergstraat, slagerij Polak in de 
Arnhemsestraat en kantoorboekhandel Lorjé 
aan de Utrechtseweg.122 Voor het gebruik van 
joodse woningen had de Duitse weermacht de 
eerste keus. 

Diep onder de indruk van de gebeurtenissen 
begon de 56-jarige slager JulesFrank uit de 
Joannes van Dieststraat op 16 augustus 1942 
een schrift met aantekeningen over de ingrij
pende ontwikkelingen die plaatsvonden in de 
joodse gemeente. Als vrome jood en voorzit
ter van de joodse begrafenisvereniging kende 
de in Fijnaart geboren Amersfoorter, die ge
huwd was met Flora van Beek, de joodse ge
meente van binnenuit. Frank, die een voor
aanstaand lid was van de plaatselijke 
Oranjevereniging, hoopte dat de weggevoerde 
Amersfoortse joden hun geloof trouw zouden 
blijven en in de beste omstandigheden in hun 
woonplaats zouden terugkeren.t 23 
Uit Franks aantekeningen blijkt dat het be
stuur van de NIG, de kerkeraad, na medio 
augustus nog vertegenwoordigd werd door H. 
van Raalte en Ph. RinteL Voor het toezicht op 
het godsdienstonderwijs en de armenzorg was 
A. van Tijn aanwezig. Van Raalte, Rintel en 
Van Tijn waren bovendien vertegenwoordi
gers van de Joodsche Raad, evenals de met 
zijn gezin achtergebleven B. Simmeren en de 
alleenstaande A. Lion. Ook voorganger J. van 
Dam en koster-bode A. Härtz plus echtgeno
tes waren nog in de stad, en enkele personen 
voor het begrafeniswezen. Naast voorzitter J. 



Arie van Tijn had een galanterieënwinkel aan 
de Hof Voor de oorlog had hij zich erg ingezet 
voor het joods militair tehuis. In de oorlog was 
hij één van de vertegenwoordigers van de jood
se he Raad in Amersfoort. 

Frank waren dat N. de Groot en J. Hilversum 
plus de dames Cohen, Van Dam, !talie en 
Menko. Voorts kende Frank nog een veertig
tal personen en gezinnen die in de stad ach
terbleven 'en misschien nog enkele persoonen, 
welke schrijver niet bekend waren, of aan zijn 

aandacht waren ontglipt'. 124 Volgens Van 
Adelberg, bleef er een groep van in totaal on
geveer 120 joodse inwoners in Amersfoort 
achter, waaronder de bijna veertig gemengd 
gehuwden - die zich in oktober 1942 moes
ten laten registreren - en voorts jonge gezin
nen, zieken, ouderen en alleenstaanden.l 25 
Voor JulesFrank was het houden van kerk
diensten een eerste vereiste in de uitgedunde 
gemeenschap. Op 22 augustus 1942 vond de 
eerste sjabbatdienst plaats in de zo aangetaste 
gemeente. Negentien mannen en vier vrou-
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wen luisterden hoe voorganger Van Dam de 
gemeente in zijn predikatie op treffende wijze 
met een weduwe vergeleek. Enkele uren later 
werd, voorafgaand aan de middagdienst, door 
enkele aanwezigen nog een half uur gezamen
lijk de Tora gelezen. 
Getracht werd om de sinds enkele maanden 
bestaande gewoonte 's ochtends een dienst te 
houden ook na de ingrijpende ontvolking 
voort te zetten. Dit leverde echter geregeld 
problemen op omdat het Minjan - het vereis
te aantal van tien aanwezige mannen - niet 
altijd gehaald werd. Behalve Frank probeer
den J. Hilversum, N. de Groot en H. Maag
denburg echter zo vaak als maar enigszins 
mogelijk was aanwezig te zijn. Bovendien 
werden pogingen ondernomen om bijzondere 
aandacht te besteden aan de joodse rituelen 
en feestdagen. Zo vond tijdens het Loofhut
tenfeest eind september een afzonderlijke bij
eenkomst plaats voor de jeugdigen onder de 
achtergeblevenen. Op 29 augustus vond een 
Bar Mitswa-viering plaats toen de jonge Ber
nard Wolf kerkelijk meerderjarig werd.t26 
Het leven ging, met alle beperkingen, verder. 
Op 3 september werd het huwelijk van Curt 
Gutsmuth en Nelly Levi ingezegend bij de 
bruid thuis in de Rubensstraat; op 25 septem
ber volgde in de synagoge de kerkelijke huwe
lijksinzegening van M. Godschalk met zijn 
bruid D. van Tijn. Later die middag vond op 
dezelfde locatie het huwelijk plaats tussen N . 
de Groot en zijn bruid. Op 8 september volg
de het burgerlijk huwelijk tussen E. Bollegraaf 
en zijn bruid H.D. Dwinger. Op 1 september 
werd bij familie Salomon Klein een zoon ge
boren, op 17 september werd hij besneden. 
Een maand later, op 14 oktober, werd in het 
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gezin van Bernard Vos eveneens een zoontje 
geboren, dat de daaropvolgende week werd 
besneden door een moheel uit Arnhem.t27 
Begin september 1942 ging een nieuw- laat
ste - schooljaar van de joodse school van start 
onder leiding van F. van Spiegel en M. Co
hen. De school telde meer dan twintig leerlin
gen. Onder leiding van Mej. L. van Tijn en 
M. van Dam begon bovendien een ULO-cur
sus. Het kleuteronderwijs werd verzorgd door 
mej. F. Simmeren die mevrouw Snel na haar 
vertrek was opgevolgd. Op 9 december 1942 
vond in de 'Joodsche school' een kinderfeest 
plaats ter gelegenheid van Chanoeka met 
film, muziek, zang, spelletjes en versnaperin
gen. Geen inspanning werd gespaard om de 
kinderen een gezellige middag te bezorgen. 
De middag werd besloten met een sjoeldienst 
en het voorlezen van een Chanoekaverhaal 
door voorganger Van Dam. 
Nog altijd werden er na augustus 1942 oproe
pen bezorgd: op 24 augustus werd Van Dam 
opgeroepen voor transport. Hij wist echter 
uitstel te krijgen. Op 3 september ontving Si
mon van Delft een oproep voor het werk
kamp Kesteren. Anderen werden in septem
ber en oktober gekeurd, zoals op 15 septem
ber drie plaatselijke vertegenwoordigers van 
de Joodsche Raad, de heren Lion, Van Tijn en 
Simmeren. De bezetter zal ongetwijfeld ge
dacht hebben dat de ontmanteling van de ge
meente ook diende te leiden tot een inkrim
ping van de vertegenwoordiging van de 
Joodsche Raad. Aangezien goedkeuring niet 
in alle gevallen leidde tot een oproep voor een 
werkkamp in Nederland, was het aantal 
Amersfoortse joden dat vanaf september 1942 
naar een dergelijk kamp werd gestuurd ver-



Felix van Spiegel, onderwijzer aan de joodse la
gere school. 

moedelijk gering. Bovendien ontruimden de 
Duitsers op 2 en 3 oktober de Nederlandse 
werkverruimingskampen waar joden tewerk 
waren gesteld. Niet alleen werden de daar 
aanwezige arbeiders opgepakt, ook hun fami
lieleden werden gearresteerd. Dat verklaart 
waarschijnlijk het feit dat op 2 oktober Mar
garetha Velleman-Cohen, de vrouw van Levie 
Veileman uit de Van Lenneplaan, met haar 
vier kinderen uit Amersfoort werd wegge-

voerd naar Westerbork, evenals mevrouw Kel
lerman. 
De andere joden in Amersfoort waren even
min zeker van hun verblijf in de stad. Dat 
gold eveneens voor de plaatselijke vertegen
woordigers van de Joodsche Raad. Vijf mede
werkers moesten op 7 oktober 1942 naar Am
sterdam. Daar kregen ze uiteindelijk een 
sperstempel dat hun deportatie zou uitstellen, 
maar de verwerving van dit stempel scheen de 
gemoederen in Amersfoort enige tijd ernstig 
in beroering te hebben gebracht. Twee weken 
later doorliepen nog enkele Amersfoortse jo
den dezelfde onzekere procedure. Een enke
ling koos ervoor om zelf naar familie in Am
sterdam te gaan, anderen werden daartoe 
verplicht. De weduwe Matje de Winter-de 
Vries moest, nadat haar man op 29 augustus 
was overleden, begin september eveneens naar 
de hoofdstad. !28 

Verschillende ouderen die gedwongen naar 
Amsterdam waren verhuisd, overleden tussen 
september 1942 en maart 1943 tijdens hun 
verblijf aldaar. David Care! Blazer, die op 15 
september in Amersfoort werd begraven, was 
de eerste van hen. Van de zes overige bekende 
sterfgevallen, allen vrouwen, werd vermoede
lijk alleen de op 3 maart 1943 overleden me
vrouw E. Beem in Amersfoort ter aarde be
steld. De begin januari 1943 overleden 
schoonmoeder van voorganger Van Dam, me
vrouw Friederike Benima-Levie die tot 1942 
bij haar dochter en schoonzoon in de Wijers
straat had ingewoond, werd in Winschoten 
begraven. Mevrouw Peper werd in december 
1942 in Diemen begraven nadat in Amster
dam woonachtige Amersfoortse joden af
scheid van haar hadden genomen. Drie ande-
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re vrouwen vonden hun laatste rustplaats on
gewild in Amsterdam.I 29 
De omgekeerde situatie kwam eveneens voor. 
In enkele medische instellingen te Amersfoort 
verbleven namelijk nog joodse patiënten van 
elders. Twee joodse dames uit Amsterdam die 
als patiënt verbleven in Zon en Schild, het 
Nederlands-hervormd gesticht voor zenuw-
en geesteszieken aan de Utrechtseweg, overle
den in januari en februari 1943. Het waren 
mevrouw Groentenman en mevrouw H. 
Klein-Meijer die 'door de tijdsomstandighe
den' zonder familieleden werden begraven.I30 
Volgens een opgave uit december 1942 telde 
Amersfoort 29 joodse patiënten, die meren
deels in andere gemeenten stonden ingeschre
ven. In Zon en Schild verbleven achttien 
joodse patiënten (zestien vrouwen en twee 
mannen), op één uitzondering na met een 
rechterlijke machtiging. In Hebron, het even
eens aan de Utrechtseweg gelegen Neder
lands-hervormd sanatorium voor zenuw- en 
geesteszieken, bevonden zich nog drie joodse 
patiënten, waaronder een inwoner van Amers
foort. In het inmiddels als Rijkshospitaal aan
geduide voormalige Militair Hospitaal be
vond zich een joodse patiënt die eind 
december per ambulance naar een joods zie
kenhuis in Amsterdam werd gebracht. In het 
protestants-christelijke ziekenhuis De Lich
tenberg werden bovendien drie Amersfoortse 
joden verpleegd, overigens allen inmiddels in
geschreven als lid van een christelijk kerkge
nootschap. Het katholieke Sint Elisabeth's 
Gast- of Ziekenhuis herbergde vier joodse pa
tiënten, waaronder drie kinderen. I3 1 Zeker ze
ventien van deze 29 patiënten zouden de oor
log niet overleven. 
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De 84-jarige Elsje Reens-Klein uit Amersfoort 
zou de bevrijding evenmin beleven. Zij werd 
sinds 1 augustus 1940 voor rekening van de 
gemeente Amersfoort verpleegd in 'Het Apel
doornsche Bosch', een inrichting voor ruim 
duizend joodse psychiatrische patiënten te 
Apeldoorn. In de nacht van 21 op 22 januari 
1943 viel de Schutzpolizei dit ziekenhuis bin
nen. De patiënten werden met vijftig ver
pleegkundigen op de trein gezet en naar 
Auschwitz gebracht. Geen van hen overleefde 
het verblijf in het concentratiekamp. Andere 
joodse ziekenhuizen en bejaardenhuizen wer
den kort daarop eveneens ontruimd. Daarop 
verzocht de gemeente Amersfoort, die een 
voorschot had betaald voor verpleging in het 
eerste kwart van 1943, de Commissaris voor 
niet-commerciële Vereenigingen in Den Haag 
om terugstorting van het teveel betaalde be
drag.I32 

De spanning nam begin 1943 merkbaar toe. 
Medio januari merkte Jules Frank op dat 
mensen elkaar veelvuldig angstig en zenuw
achtig maakten door allerlei verhalen te ver
tellen, onder meer inhoudend dat joodse in
woners op vrijdagavond, het begin van de 
sjabbat, zouden worden opgehaald. Hij wei
gerde daar geloof aan te hechten. 'Laten wij 
kalm en rustig de dingen die komen afwach
ten en dan nog hoofd omhoog'. Twee weken 
later werder-van onbekende zijde- geïnfor
meerd waarom de aanwezige joden nog in de 
stad waren. Dat maakte sommigen, begrijpe
lijk, zeer zenuwachtig. Begin februari 1943 
tekende Frank op dat het Minjan de laatste 
tijd maar zelden werd gehaald wat verklaard 
werd uit 'het feit, dat er niet veel Joden meer 



hier zijn.' Aanvullend merkte hij op 'dat er de 
laatste tijd vele personen spoorloos verdwenen 
zijn'. Het ophalen van het vijfkoppige gezin 
Aprroot begin februari veroorzaakte veel ont
steltenis. 'De toestand op 't oogenblik is zeer 
zenuwachtig' schreef Frank, aangezien de 
overgeblevenen van mening waren elke dag 
opgehaald te kunnen worden. 
Enkele dagen later, op 9 februari 1943, kre
gen vier joodse gezinnen bericht dat ze hun 
woningen moesten verlaten. Een maand daar
voor, op 4 januari 1943, waren verschillende 
joodse woningen geïnspecteerd: de grootte 
van de woonruimte, het aantal kamers en de 
te betalen huurbedragen werden nauwkeurig 
geregistreerd.I33 
Rond 11 februari werd de stemming nog 
dreigender nadat de uit Duitsland afkomstige 
Erich Gebalje, een ongehuwde musicus, door 
enkele mannen in elkaar werd geslagen. Kort 
daarop werd de gemengd gehuwde statenloze 
Curt Wallbach in opdracht van de Sicherheits
polizei gearresteerd.I 34 Twee weken later werd 
het interieur van de synagoge voor een be
langrijk deel gesloopt. Enkele joodse mannen 
probeerden de nog aanwezige boeken te red
den 'doch de aanblik welke dit droevige ge
beuren op ons maakte kan ik hier niet be
schrijven'. De brute schending van dit 
gewijde gebouw pijnigde de nog aanwezige 
joden intens, temeer daar de betrokken aan
nemer Van den Brink handelde in opdracht 
van het Amersfoortse gemeentebestuur.I35 
De daaropvolgende sjabbat was de spanning 
hierdoor nog verder toegenomen, al verhin
derde dat niet het doorgaan van de sjoel
dienst. Een week later was er inmiddels sprake 
van 'een panische stemming'. Toch wist men 

nog de energie te verzamelen om op 7 en 8 
maart een dienst te organiseren ter ere van 
Rosj Chodesj, de eerste dag van de nieuwe 
maand. Vijf dagen later, op zaterdag 13 maart 
1943, bleek ook het kerkelijk leven niet te 
ontkomen aan de gespannen situatie. Voor 
het eerst sinds lange tijd vond er die ochtend 
geen wekelijkse sjoeldienst plaats doordat er 
geen Minjan was. Frank was duidelijk aange
daan toen de daaropvolgende vrijdag en zater
dag evenmin een dienst in de synagoge kon 
plaatsvinden. Enkele mannen vonden het ver
moedelijk te riskant om die dag naar de syna
goge te komen waar ze een gemakkelijke 
prooi zouden zijn. Dat de wekelijkse toewij
ding aan de Allerhoogste daarvoor moest wij
ken - een door Frank innig gekoesterde tradi
tie die hem ongetwijfeld houvast gaf in deze 
buitengewoon zware tijden - ging hem aan 
het hart. 
Dat er tijdens Poeriem, op 21 maart, wel een 
dienst kon plaatsvinden was te danken aan 
Henri van Raalte die - blijkbaar bij wijze van 
uitzondering- aanwezig was in de synagoge. 
Amersfoort telde op dat moment nog slechts 
vijftien joodse gezinnen. 'Hoe lang zullen zij 
er nog zijn?' vroeg Frank zich af. Hij hoopte 
voor lange tijd 'opdat zij bij terugkeer van on
ze menschen hen de behulpzame hand kun
nen bieden'. Hoe hoopvol en positief de vraag 
ook door hem beantwoord mocht worden, 
het feit dat Frank hem expliciet stelde, toont 
duidelijk aan dat hij in onzekerheid verkeerde 
over het lot van de joodse gemeenschap. Zijn 
oprechte en trouwe geloof maakte het hem 
vermoedelijk onmogelijk waarde te hechten 
aan de geruchten die ongetwijfeld de ronde 
deden (maar niet door hem werden opgete-
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kend). Geruchten, over de laatste fase van de 
nazistische jodenvervolging, die nauwelijks 
inzicht verschaften in de nagenoeg onvoor
stelbare situatie van de gedeporteerden maar 
toch zeker de grondslag voor optimisme weg
bliezen.136 
Eind maart werd het onderwijs aan de joodse 
kinderen, zowel de 'reguliere' schoollessen als 
het godsdienstonderricht gestaakt 'wegens ge
brek aan leerlingen'. Het einde van de joodse 
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gemeenschap kwam nu snel in zicht. Op 10 
april vond de laatste sjoeldienst plaats. Op
nieuw sprak Henri van Raalte kort. Zijn af
scheidswoorden grepen de kleine groep aan
wezigen buitengewoon aan. In de 
daaropvolgende week, op dinsdag 13 april 
1943, gaf Ra u ter het bevel dat met ingang 
van 23 april alle joden, met uitzondering van 
de gemengd gehuwden, de provincies 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verlaten 
moesten hebben. Alleen in Amsterdam moch
ten na die dag nog joden wonen. Door deze 



'Provinzentjudung werden grote delen van 
Nederland in de eerste vijf maanden van 1943 
tot voor joden verboden gebied verklaard. De 
circa duizend joden buiten de hoofdstad die 
tot dan toe een vrijstellingsstempel bezaten, 
verloren bijna allemaal deze vrijstelling. Al
leen de bewaarder van de joodse begraafplaats 
in Amersfoort, die evenwel niet joods bleek te 
zijn, mocht achterblijven.l37 
De gemeente Amersfoort ontving op 21 april 
een telegram van de waarnemend gewestelijk 
politiepresident ]. Feitsma waarin het twee 
dagen later van kracht wordende verblijfsver
bod voor joden in de provincie werd beves
tigd. Gemengd gehuwde joden waren hier, 
evenals functionarissen van de Joodsche Raad, 
van uitgezonderd. De overige joden dienden 
zich naar Kamp Vught te begeven waar sinds 
enkele maanden een doorgangskamp voor jo
den was ingericht. Om hierheen te kunnen 
reizen, moesten de nog aanwezige joden een 
reisvergunning bij de plaatselijke politie ha
len, die hun woningen diende af te sluiten. 
Joden die na deze datum zonder toestemming 
werden aangetroffen zouden worden gearres
teerd en overgedragen aan de 
Sicherheitspolizei.l38 Vrijstellingen voor de 
plaatselijke vertegenwoordigers van de Jood
sche Raad werden merendeels ingetrokken 
om Amersfoort zoveel mogelijk 'jodenvrij ' te 
maken. Noch voor zichzelf, noch voor ande
ren, konden de mensen van de plaatselijke 
Joodsche Raad- afgezien van het geven van 
een laat advies om onder te duiken - nog iets 
van betekenis doen. 
De berichten over het gedwongen vertrek 
leidden tot grote droefenis onder de joden in 
Amersfoort. Het leek de definitieve klap aan 

de inmiddels zo klein geworden joodse ge
meenschap die zich hier gedurende enkele 
eeuwen had ontwikkeld. Sommige Amers
foorters trokken reeds vóór 23 april naar Am
sterdam, omdat zij kort voor de uitvaardiging 
van het fatale besluit een Anweisung daartoe 
hadden ontvangen. Tot hen behoorden de he
ren Härtz en Van Tijn, evenals Jules Frank, 
die op donderdag 15 april zijn vertrek voorbe
reidde. Hoezeer de slager ook vertrouwde op 
zijn geloof, - het religieuze gedicht waarmee 
hij zijn aantekeningen beëindigde is daarvan 
een ontroerend voorbeeld- de toekomst bleef 
hoogst onzeker. 'Voorloopig naar Amsterdam, 
en dan? Wij weten het niet, wellicht verdre
ven naar een onbekend oord. Zullen wij nog 
terug keeren naar ons geliefd en gezegend Va
derland waar wij zoo veelliefs en goeds heb
ben ontvangen?' De beminnelijke Frank voel
de zich verplicht te wijzen op het medeleven 
van de Amersfoortse burgerij die hij in zijn 
bescheidenheid onvoldoende recht meende te 
doen.139 
Enkele dagen na het vertrek van Frank c.s. 
naar Amsterdam, vertrokken de overige jood
se inwoners, voor zover zij niet waren onder
doken, naar Vught; zij werden op 22 april 
met extra treinen 'geëvacueerd' . In Vught wer
den mannen, vrouwen en kinderen uit 
Amersfoort en andere steden en dorpen in de 
ontruimde provincies ondergebracht in afzon
derlijke barakken in een afdeling van het 
kamp die werd aangeduid als judendurch
gangslager, in afwachting van hun transport 
naar Westerbork later dat jaar.l40 
Agent H. Nieuwaal, belast met joodse aange
legenheden, rapporteerde na afloop van de 
'verplichte verhuizing' dat 'onregelmatigheden 
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of stoornissen hierbij niet hebben plaatsge
had'. Hij wees echter op de mogelijkheid dat 
personen weliswaar een reisvergunning op het 
gemeentehuis hadden opgehaald, maar ver
volgens onderweg alsnog onderdoken. Hij 
kon derhalve niet met zekerheid beweren dat 
alle joden gehoor hadden gegeven aan de op
gelegde verhuisplicht. 141 Een plaatselijke no
tabele noteerde eind april in zijn persoonlijke 
aantekeningen: 'Thans zijn alle vol-joden, die 
geen gemengd huwelijk hebben aangegaan, 
naar concentratiekampen vervoerd of reeds 
doorgezonden naar Duitschland .. zonder na
der adres, men hoort er niet meer van ... .' .142 
Amsterdam telde medio mei 1943 - officieel 
althans - alleen nog joden die van deportatie 
waren vrijgesteld; vijf maanden later gold de 
hoofdstad als judenrein. Joden die zich nog 
wel in de hoofdstad bevonden waren ge
mengd gehuwd, buitenlandse joden of men
sen met bijzondere vrijstellingen. De Amers
foortse joden die eerder gedwongen waren om 
naar Amsterdam te verhuizen, waren inmid
dels naar Westerbork gedeporteerd, sommi
gen via Vught. 
Volgens een uit de trein geworpen briefkaart 
en een in het 'dagboek' geplakt naoorlogs 
krantenbericht ging Frank vanuit Amsterdam 
via Vught naar Westerbork en van daaruit 
naar het oosten. Het transport van Vught naar 
Westerbork vervoerde Amersfoorters van bo
ven de 55 jaar, de anderen zouden in het Bra
bantse kamp blijven. In Vught bleven in elk 
geval op dat momentl43 Arthur !talie, zijn 
vrouw Clara !talie-de Winter en hun dochters 
Alida Esther en Hetty Jeanette achter. Frank 
en zijn vrouw werden op 14 mei 1943 in So
bibor vergast. !talie stierf op 17 september 
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1943 in Auschwitz, nadat zijn vrouw en twee 
dochters twee maanden daarvoor in Sobibor 
waren vermoord. 
Na 22 april 1943 waren er nauwelijks nog jo
den in Amersfoort. Afgezien van degenen die 
waren ondergedoken, waren er officieel alleen 
nog joden die gehuwd waren met een niet
joodse partner (en hun kinderen) plus een en
kele jood die in het bezit was van een (tijdelij
ke) ontheffing van de verhuisplicht. De 
36-jarige verpleegster Irene Ossedrijver, wo
nend op het Borneoplein, verkeerde in een 
uitzonderingspositie omdat ze als patiënte 
verbleef in het Amersfoortse Rijkshospitaal. 
Op 21 juni werd ze evenwel alsnog overge
bracht naar Kamp Westerbork, ondanks het 
feit dat haar behandeld arts kort daarvoor nog 
een verklaring had getekend dat zij niet te 
vervoeren was zonder levensgevaar. Ze bleef 
niet lang in Westerbork; op 9 juli 1943 over
leed ze in het Poolse Sobibor.t44 

In Westerbork arriveerden eveneens de 
Amersfoortse joden die in augustus 1942 in 
het kader van de 'pre-deportatie' naar Amster
dam waren overgebracht. Zij vertrokken op 
verschillende tijdstippen naar het kamp in 
Drenthe. Onder hen bevonden zich de in 
Amersfoort geboren en getogen graan- en 
meelhandelaar Salomon van Vollenhoven en 
zijn vrouw Frederika Emma van Vollenhoven
Nort. Van Vollenhoven had reeds in augustus 
1930 door middel van een aanzegging door 
een deurwaarder, gericht aan de voorzitter van 
het joodse kerkbestuur in Amersfoort, hun 
lidmaatschap van de NIG opgezegd. Later 
werden de echtelieden lid van de Remon
strantse Broederschap. Het maakte voor de 



bezetter evenwel geen verschil. Het echtpaar
hun beide dochters verbleven tijdens de oor
log in Nederlands-Indië- werd in augustus 
1942 gedwongen hun woning aan de 
Utrechtseweg te verlaten en naar Amsterdam 
te verhuizen, evenals anderen die door de 
Duitsers als jood werden beschouwd. Hier 
kwamen zij, met enkele andere gezinnen, te
recht in de Albrecht Dürerstraat. Ze ontvin
gen er meerdere malen bezoek van vrienden 
uit Amersfoort die hen voorzagen van onder 
meer thee, cacao en havermout maar ook van 
linnengoed en hoeden. Waardevolle bezittin
gen, zoals het zilverwerk en het serviesgoed, 
waren reeds voor de gedwongen verhuizing 
uit Amersfoort ondergebracht bij het bevrien
de notarisechtpaar WHoevers en J.H. Hoe
vers-de Smitt. 
Hun verblijf in Amsterdam duurde vijf maan
den, toen zonden de Duitsers ook hen daar 
vandaan. Op 27 januari 1943 werden ze 
's ochtends om half vier per trein naar Kamp 
Vught overgebracht. Ze kregen hier nauwe
lijks de tijd om zich aan het kampleven aan te 
passen omdat ze al spoedig werden doorge
stuurd naar Westerbork. Op 2 februari 1943 
werden beiden, respectievelijk 69 en 71 jaar 
oud, met bijna 900 anderen op transport naar 
Polen gesteld. In Auschwitz vonden beiden op 
5 februari 1943 de dood. Pas daarna gleed bij 
het bevriende echtpaar een briefkaart in de 
bus die blijkbaar uit de trein was geworpen en 
door iemand op het station in Assen was ge
post, meldende 'Op weg naar Polen, hopen 
op een weerzien'.l45 
Andere Amersfoorters die in augustus 1942 in 
Amsterdam belandden - en net zo min als het 
echtpaar Van Vollenhoven ingeschreven ston-

den bij de joodse gemeente in Amersfoort
waren de inmiddels ontslagen vertegenwoor
diger van het Amersfoortsch DagbladWillem 
Willing, 51 jaar oud, uit de Barchman Wuij
tierslaan en zijn tweede vrouw, de 56-jarige 
weduwe Margor Willing-Schulman.I46 Twee 
in Amersfoort wonende zussen van Willing, 
Martha en Fie, werden eveneens naar de 
hoofdstad getransporteerd. Willings 91-jarige 
schoonvader, de bij het echtpaar inwonende 
schilder Lion Schulman, kwam eveneens te
recht in Amsterdam en wel in een rusthuis 
voor joodse bejaarden in de Sarphatistraat. De 
twee inmiddels elders woonachtige dochters 
uit Willings eerste huwelijk met een niet
joodse vrouw waren in de ogen van de bezet
ter 'halfjoods' en overleefden de oorlog. 
Hun vader en stiefmoeder kregen in Amster
dam-Zuid een adres bij een kinderloos echt
paar in de Deurloostraat toebedeeld door de 
Joodsche Raad. Van hieruit hield vader con
tact met zijn kinderen. Het viel hem niet 
mee. Eind augustus schreef hij zijn jongste 
dochter: 'De geruchtenstroom welke hier da
gelijks van mond tot mond gaat werkt funest 
op mijn zenuwen'. Zijn vrouw leek in diepe
riode enigszins hoopvoller gestemd, indachtig 
het altijd door haar moeder gekoesterde ge
zegde 'achter de wolken schijnt de zon'.l 47 
Toen steeds duidelijker werd dat hun verblijf 
in Amsterdam slechts een voorportaal was van 
deportatie naar het oosten - zeker toen Lion 
Schulman in februari 1943 naar Westerbork 
werd gestuurd en kort daarna op transport 
werd gesteld- werd vader Willing door be
middeling van een zwager op een onderduik
adres in Soestduinen ondergebracht. Zijn 
echtgenote en zijn twee zusters vonden een 

63 



64 

 

 

Oproep voor de zogenaamde werkverruiming in Duitsland. 



kamer in de Cornelis Krusemanstraat in Am
sterdam. Later in 1943 kwam vader Willing 
terug naar Amsterdam waar hij een adres 
vond op de Prinsengracht. Toen hij op 21 au
gustus van dat jaar zijn vrouw en beide zussen 
bezocht, werden alle aanwezigen onverwacht 
door twee politiemannen in burger gearres
teerd. Ze werden overgebracht naar de Hol
landsche Schouwburg waar vader nog een 
briefje voor zijn jongste dochter naar buiten 
wist te krijgen: 'wat een pech, hè'. 
Na een dag of vier werden de arrestanten 
doorgestuurd naar de strafbarak in Wester
bork. Daar beriep vader zich op de Engelse 
achtergrond van zijn familie, waarna zijn 
jongste dochter veel moeite deed om een 
stamboom op te zetten. In afwachting van dit 
onderzoek werden Willing en zijn echtgenote, 
evenals zijn beide zussen, vrijgesteld van ver
der transport. In de tussentijd onderhield 
Willing regelmatig schriftelijk contact met 
zijn dochters die hem pakketten met onder 
meer levensmiddelen stuurden. Eind septem
ber 1943 deed hij verslag van de vele geruch
ten die in het kamp de ronde deden. 'Het 
mooiste is, Westerbork wordt ghetto en moet 
voor de Industrie werken voor de Weermacht. 
Er gaan dan geen transporten meer. Of het 
waar is?'I 48 
Op 13 oktober 1943 meldde hij dat zijn zus 
in het kamp een nichtje had ontdekt, van wie 
de grootmoeder in Engeland was geboren. 
'Dit versterkt misschien onze positie.' Dat 
nam de spanning evenwel niet weg: 'Ik vrees 
dat Dinsdag een transport gaat, de 550 S-ge
vallen [strafgevangenen KR] zijn erg zenuw
achtig. Ik hoop dat wij nog niet meegaan en 
zal zoo spoedig mogelijk berichten, daar het 

Dinsdag tevens schrijfdag is.'I 49 Een maand 
later verwoordde hij zijn vrees zelf binnenkort 
te moeten 'evacueren', al stond de datum nog 
niet vast. ISO Toen het stamboomonderzoek 
uiteindelijk op niets uitliep, werden zij allen 
begin februari 1944 alsnog naar Auschwitz 
gestuurd. Op een kaartje aan zijn dochters 
wist vader Willing hen op de hoogte te stellen 
van het transport. 'Alleen vertrouwen in God 
en hoop jullie weer te zien doet mij leven. 
Vaarwel, het gaat jullie goed, hopelijk tot 
weerziens'. Op 11 februari werden zij in Polen 
vermoord. ISI 

De joodse Amersfoorters die in 1942 of 1943 
- hetzij in Amersfoort, hetzij in Amsterdam -
gehoor gaven aan de dwingend geformuleerde 
oproep om zich te melden voor 'eventueele 
deelname aan een, onder politietoezicht 
staande, werkverruiming in Duitschland' von
den uiteindelijk dezelfde bestemming als de
genen die werden opgepakt door de bezetter 
en zijn handlangers. In afwachting van trans
port naar Polen - de werkelijke bestemming
werden zij op transport gesteld naar Wester
bork of Vught, de grootste doorgangskampen 
in Nederland. Eenmaal aangekomen in deze 
kampen waren de joden definitief geheel afge
scheiden van andere Nederlanders en was hun 
isolatie voltooid. 
Westerbork was in de jaren dertig aangelegd 
als vluchtelingenkamp voor Duitse joden 
maar fungeerde sinds juli 1942 als juden
durchgangslager Westerbork van waaruit die
zelfde maand de eerste trein naar Auschwitz 
was vertrokken. De laatste deportatietrein, 
met als bestemming Bergen-Belsen, zou op 15 
september 1944 vertrekken. Het doorgangs-
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kamp te Vught was in januari 1943 toege
voegd aan het daar aanwezige concentratie
kamp toen de opvangcapaciteit in Westerbork 
vermoedelijk niet toereikend was voor het 
grote aantal opgeroepen joden. De meeste ge
vangenen uit Vught werden uiteindelijk naar 
Westerbork overgebracht en verder oostwaarts 
gezonden.I52 
Het leven in Westerbork was zwaar en onze
ker. De ingezetenen van het kamp waren ge
huisvest in grote barakken en hadden nauwe
lijks privacy. 'Het was daar een voortdurend 
lawaai, een komen en gaan, kinderen huilden, 
volwassenen hadden ruzie, het was vuil en 
koud, of te heet, stoffig, vochtig en tochtig; 
ook was er ongedierte. Je moest op je bed, 
waarin je 's nachts sliep, eten en leven, daar 
was je provisiekast en je bergruimte. En het 
moeilijkst te dragen: je was nooit en te nim
mer alleen!'I53 In die situatie werden niette
min moedige pogingen ondernomen een ze
ker gemeenschapsleven op poten te zetten, 
waarin ruimte was voor godsdienst en ont
spanning. Voortdurend hing echter de drei
ging van deportatie naar Polen boven het 
hoofd. 
Sommigen overleden tijdens hun verblijf in 
Westerbork. Zo verscheen er op 13 november 
1942 een overlijdensadvertentie in de rubriek 
familie-aankondigingen van Het joodsche 
Weekblad: 'Op 5 Nov. overleed te Westerbork 
onze lieve man, vader, behuwdvader, broeder, 
behuwdbroeder en grootvader, de heer Abra
ham Houtkruijee in den ouderdom van 64 
jaar'. De advertentie was ondertekend door 
zijn weduwe Mietje Houtkruijer-Klein. Als 
adres werd de Molenbeekstraat in Amster
dam-Zuid vermeld, waar de overleden Amers-
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foortse boekhandelaar na de verdrijving uit de 
Amersfoortse Dollardstraat korte tijd met zijn 
vrouw had gewoond alvorens op transport 
naar Drenthe gesteld te worden. Met het aan 
de omstandigheden aangepaste 'Geen rouw
beklag' sloot de advertentie af.I54 Nog vijf 
Amersfoortse joden zouden in het daaropvol
gende jaar hun gedwongen verblijf in Wester
bork niet overleven. De 84-jarige Mietje Da
vidson-de Hoop die op 6 april 1943 overleed, 
was de oudste, een in het kamp geboren kind
je De Groot van slechts enkele dagen oud dat 
in september 1943 overleed, was de jongste. 
Aan hun overlijden werd echter geen rucht
baarheid gegeven. 
Voorafgaand aan de geregelde transporten 
naar het oosten werden de namen bekend ge
maakt van degenen die op de transportlij st 
waren geplaatst. Hoewel niet voor iedereen te 
voorzien was welk lot zich op de plaats van 
bestemming zou voltrekken, leidden de be
kendmakingen steeds tot paniek en verdriet. 
Sommigen namen de zware beslissing hun fa
milieleden te vergezellen naar de onzekere be
stemming. Wie op de lijst was geplaatst voor 
transport werd die dag als vee de treinwagons 
in gedreven. 'En zo werden meer dan hon
derdduizend joden uit Nederland wegge
sleept, eerst nog in oude personenrijtuigen, 
later in goederenwagons, langs Assen, Gro
ningen en bij Nieuweschans over de grens.'I55 
In de treinen probeerde men onderweg soms 
afscheidsbriefjes naar buiten te gooien, onwe
tend of eventuele vinders voor verzending 
zorg zouden dragen. Water en brood waren 
doorgaans onvoldoende om aan de behoefte 
te voldoen. De wagons waren bovendien over
vol en de lucht onaangenaam. De sfeer was, 



Deportatie van joden door de Duitsers. 

afhankelijk als men van elkaar was, moeilijk 
te beschrijven. 
Vanuit Nederland werden 107.000 joden naar 
de vernietigingskampen gestuurd. Vanaf juli 
1942 tot en met februari 1943 hadden de 
transporten uit Westerbork steeds Auschwitz 
als bestemming. In het transport van 23 fe
bruari 1943 bevonden zich onder meer drie 

Amersfoortse joden, waaronder Joseph van 
der Hoeden die die dag 57 jaar was geworden. 
Drie dagen later was hij dood. De bestem
ming van de treinen werd op 2 maart 1943 
gewijzigd in Sobibor, een vernietigingskamp 
in de buurt van Lublin. Reden was de komst 
van een groot aantal Griekse slachtoffers naar 
Auschwitz en vervolgens een daar heersende 
tyfusepidemie. De kans op overleving was in 
Sobibor nog geringer dan in Auschwitz, waar 
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het aantal overlevenden toch al miniem zou 
blijken. In het eerste transport dat hier vanuit 
Westerbork na een reis van drie dagen arri
veerde op 5 maart 1943 bevond zich de der
tienjarige Isidore Adamski uit de Sint An
driesstraat. Hij zou de dag van aankomst niet 
overleven. 
Bij aankomst werden de joden door SS ' ers uit 
de wagons gejaagd en gesleurd. Mannen en 
vrouwen werden van elkaar gescheiden. 
Zwakkeren en meer krachtig ogende personen 
werden in afzonderlijke groepen verdeeld. De 
eersten werden meteen gedood, de anderen 
werden ingezet voor uitputtende werkzaam
heden. In Sobibor, waar ruim 34.000 joden 
uit Nederland arriveerden, was van een selec
tie geen sprake. De gaskamer was hier de eni
ge bestemming. In Auschwitz-Birkenau, waar 
circa 60.000 slachtoffers uit Nederland aan
kwamen, vond de moord niet alleen plaats 
door vergassing maar ook door onmenselijke 
arbeid. Dit gebeurde in de talrijke werkkam
pen rondom Auschwitz. Joden die hier moes
ten werken werden geconfronteerd met ont
beringen en bleven zelden lang in leven. 
Op 20 juli 1943 vertrok het laatste transport 
vanuit Nederland naar Sobibor. Negen 
Amersfoorters, waaronder vier op hun onder
duikadres gearresteerde leden van het gezin 
Menko-Franken, bevonden zich in deze trein. 
Na 23 juli was geen van hen meer in leven. 
De transporten naar Auschwitz werden op 24 
augustus 1943 hervat.I56 Een week later, in 
het transport van 31 augustus 1943, bevon
den zich zeker zes Amersfoortse joden. Onder 
hen het echtpaar Mozes de Vries en Kaatje 
Davidson evenals het echtpaar David Minco 
en Charlotte Boas. 

De meeste Amersfoortse joden zijn om het le
ven gebracht in Auschwitz en Sobibor. Van 
sommigen is alleen bekend dat ze in 'Midden
Europà zijn overleden. Andere bestemmingen 
waren onder meer Theresienstadt en Bergen
Belsen. Hoewel de omstandigheden ook hier 
zwaar waren, betrof het gevangenenkampen, 
geen vernietigingskampen. In Bergen-Belsen 
kwamen acht treinen uit Westerbork aan, die 
tussen 11 januari en 13 september 1944 wa
ren vertrokken. In totaal werden 3.751 joden 
uit Nederland hierheen gebracht. Tussen april 
1943 en september 1944 vertrokken zeven 
treinen uit Westerbork naar Theresienstadt 
met circa 5.000 joden. Onder hen bevonden 
zich gedoopte joden en Portugese joden. De 
laatstgenoemden werden in september en ok
tober 1944 verder getransporteerd naar 
Auschwitz. IS? In de laatste oorlogswinter wer
den onder druk van de geallieerde opmars, 
met name die van het Rode Leger in het oos
ten, verschillende kampen ontruimd en wer
den de gevangenen op evacuatiemarsen naar 
bestemmingen in Duitsland gedreven. Velen 
overleefden deze erbarmelijke tochten niet. 

De gemengd gehuwde joden in Amersfoort 
werden na het vertrek van hun onbeschermde 
geloofsgenoten niet ongemoeid gelaten. Deze 
groep, waarroe circa twintig procent van alle 
joodse huwelijkspartners in de stad behoorde 
(enkele procenten minder dan het landelijk 
gemiddelde), bestond voor bijna tweederde 
uit mannen. 158 Vanaf maart 1943 werden 
voorbereidingen getroffen om deze gemengd 
gehuwden, zowel mannen als vrouwen, te la
ten steriliseren. Wie zich 'vrijwillig' meldde 
voor sterilisatie hoefde geen gele ster meer te 
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Bericht van de directeur Openbare Werken aan de burgemeester 
over een inspectie van de synagoge en bijgebouwen op 9 juli 1943. 



dragen; niettemin weigerde een grote meer
derheid dat. Begin 1944 werden gemengd ge
huwde mannen opgeroepen voor tewerkstel
ling op bouwprojecten in Nederland. Felix 
van Spiegel was opgeroepen voor een werk
kamp in Havelte maar wist te ontsnappen en 
dook thuis onder. Het Duitse beleid voor de 
gemengd gehuwden was allesbehalve consis
tent; lang niet iedereen uit deze groep viel in 
handen van de bezetter.t59 
Sommigen ontkwamen evenwel niet aan aan
varingen met de bezetter. De gemengd ge
huwde Tobias David Blazer, een 46-jarige fa
brikant uit de Albert Neuhuijsstraat werd op 
vrijdag 18 augustus 1944 aan het eind van de 
middag gearresteerd toen hij thuiskwam na 
een bezoek in de buurt. Hij werd in zijn ach
tertuin onder schot gehouden door de natio
naal-socialistische politieman Lutke Schipholt 
die samen met zijn collega Cabalt het hele 
huis doorzocht. Er werd een krantje aange
troffen met illegale berichten van de Engelse 
zender waarna Blazer zonder opgave van re
den werd gearresteerd. Hij werd overgebracht 
naar de SS in de Cavaleriekazerne aan de Hei
ligenbergerweg en een dag later, zonder ver
hoord te zijn, naar de SD in Amsterdam. Na 
tien dagen werd hij overgebracht naar Wester
bork waar hij op 12 april1945 door het Ca
nadese leger werd bevrijd.t6o 
Diezelfde maand, augustus 1944, werden nog 
drie andere gemengd gehuwde mannen opge
pakt, vermoedelijk door de Sicherheitsdienst. 
Dierenarts Friedrich Bromberg en etaleur 
Kurt Noah overleefden hun arrestatie, hun 
stadsgenoot Benedierus Boas, een verzeke
ringsagent uit de Rubensstraat, kwam na een 
kort verblijfin Westerbork in Midden-Europa 

om het leven. Tevergeefs probeerden de poli
tiemannen Lutke Schipholt en Beuroer bo
vendien om de ondergedoken en gemengd ge
huwde koopman Sirnon Serphos eind 
augustus in zijn woning aan de Utrechtseweg 
te arresteren. tG! 
Een andere groep die een aparte behandeling 
kreeg bestond uit de gekerstende joden die 
waren aangesloten bij de Nederlands-her
vormde kerk. Hoewel de nazi's aanvankelijk 
niet van plan waren om de protestantse joden 
te deporteren, werden ze in juni 1943 overge
bracht naar Westerbork waar ze in afzonderlij
ke barakken werden gehuisvest. Op 4 septem
ber 1944 werden 500 van hen naar 
Theresienstadt overgebracht. Mogelijk kwa
men ook enkele Amersfoortse joden op deze 
wijze in Theresienstadt terecht. 

Inmiddels waren de inboedels van de gede
porteerde Amersfoorters vanaf de herfst van 
1942 opgeslagen in een schoolgebouw aan de 
Lange Beekstraat. Nadat aanvankelijk de 
Amersfoortsche Nachtveiligheidsdienst had 
zorggedragen voor de bewaking, werd deze 
begin december 1942 overgedragen aan de 
gemeentepolitie. Vervolgens werd een zaal van 
het Werkhuis aan de Westsingel voor dit doel
einde in gebruik genomen, terwijl het aantal 
in gebruik genomen lokalen aan de Beeklaan 
steeg van zes naar elf. In de boekhouding van 
de dienst Openbare Werken werd eind 1942 
een post 'kosten van opbergen van meubelen 
van joodse families' opgenomen met een be
drag van f921,95. Daar kwam nog f 52,50 
aan arbeidsloon van het Waterleidingsbedrijf 
bij voor het intrekken van meters en het 
doorblazen van binnenleidingen in ontruimde 
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percelen. Eind 1943 bestond er inmiddels een 
gemeentelijke kostenpost (minus politiekos
ten) voor de anti-joodse maatregelen van 
f 13.116, 42 voor de kosten van Openbare 
Werken, de huur en bewaking van het school
gebouw en desbetreffende salarissen. Hieron
der viel ook het rijloon van ingehuurde expe
diteurs. De goederen werden omstreeks 19 
juli 1943 uit Amersfoort weggevoerd.J62 
In de zomer van 1943 gaf de korpschef van de 
Amersfoortse politie opdracht aan een agent 
om de eigendommen van de voormalige jood
se gemeente te inventariseren. Vervolgens 
werd hem opgedragen om te kijken wat er uit 
de synagoge verwijderd kon worden omdat de 
synagoge een nieuwe bestemming zou krij
gen. Het meubilair bleek echter al grotendeels 
afgebroken; nog aanwezig waren 'de ark, het 
altaar, twee ijzeren brandkasten, een partijtje 
brandhout en een partijtje Joodsche alumini
um letters' . Een opkoper uit de Hellestraat 
kocht de aanwezige goederen voor een bedrag 
van f 125,- waarna alles nog dezelfde dag 
werd opgehaald. Samen met een bevriende 
koopman op de Westsingel verkocht de opko
per een deel van de inboedel als brandhout. 
Een brandkast werd eveneens verkocht. De 
niet verkochte goederen werden door de op
koper opgeslagen. Onduidelijk bleef bij wie 
de opbrengst van de transactie belandde.l63 
De nieuwe bestemming die werd overwogen 
voor de synagoge en de bijbehorende gebou
wen van de joodse gemeente bestond uit het 
huisvesten van de plaatselijke Luchtbescher
mingsdienst, die tot dan toe in de brandweer
kazerne was ondergebracht. Nu de brandweer 
werd gereorganiseerd, waren de centraal gele
gen en uitermate geschikt geachte joodse ge-
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bouwen 'door de Duitsche instanties gratis ter 
beschikking gesteld'. Om het materieel te 
kunnen onderbrengen in de synagoge, terwijl 
de wachtdienst het schoolgebouw zou betrek
ken, was een verbouwing nodig. Daarbij was 
het de bedoeling om de oude houten vloer op 
te breken en een grote deur aan te brengen in 
een zijgevel, waartoe toestemming vereist was 
van het Rijksbureau voor Monumentenzorg 
in Den Haag aangezien de synagoge op de 
monumentenlijst stond. 
Stadarchitect Van der Tak, die om advies werd 
gevraagd, kon zich vinden in een herbestem
ming van de synagoge 'nu in Nederland prac
tisch geen Joden meer voorkomen', maar 
keurde het aanbrengen van een grote deur
opening af. Zijn compassie met dit 'typische 
en fraaie oude bouwwerkje' stond daarmee in 
schril contrast met de haatdragende natio
naal-socialistische idealen die hij als NSB' er 
koesterde.i64 Uiteindelijk werd besloten de 
voorgenomen veranderingen in de synagoge 
niet aan te brengen. De Luchtbeschermings
dienst maakte wel gebruik van het nabijgele
gen schoolgebouw plus een garage in de Drie
ringensteeg.l 65 De synagoge werd door twee 
plaatselijke middenstanders, leveranciers aan 
Kamp Amersfoort, als opslagplaats voor aard
appelen en meel gebruikt.l 66 

In totaal werden in Amersfoort ongeveer 200 
aan joden toebehorende woonruimtes, ver
deeld over 97 eigenaars, in beslag genomen. 
Een aantal panden werd in gebruik genomen 
door de bezettende macht, in een enkel geval 
werden panden afgestaan aan de Nederlandse 
overheid. De meeste panden, oorspronkelijk 
het bezit van joodse eigenaren uit Amersfoort 



en elders, werden verkocht aan belangstellen
den.1 67 Verschillende personen zagen er na het 
vertrek van de joden geen noemenswaardig 
probleem in om joodse panden te kopen. Een 
slager op de Leusderweg die met een behoor
lijke winst vlees aan de Duitse Weermacht en 
aan Kamp Amersfoort leverde, kocht daarvan 
vier 'aan joden roebehorende percelen', onder 
meer in de Anthonie van Dijckstraat, wetende 
'dat dit Joodsch bezit was'. Hij had in septem
ber 1942 tevens de winkelinventaris van rwee 
joodse slagers, Benjamin Polak en lzaak de 
Wolff, overgenomen, naar hij later beweerde 
omdat dit 'door de Duitsche Weermacht werd 
opgedragen.'I6s 
Een Amersfoortse aannemer, die tevens werk
te voor het Duitse leger, kocht in oktober en 
november 1942 zeven 'zoogenaamde Joodsche 
perceelen' in de Dollardstraat, de Humestraat 
en de Huygenslaan voor f 44.000,-. Een gros
sier in aardappelen, groenten en fruit, die 
eveneens vrijwillig aan de Duitse Weermacht 
leverde, kocht- met behulp van een zaken
partner- in 1943 verschillende panden uit 
joods bezit in Amersfoort en Nijkerkerveen. 
Deze werden overgenomen uit het bezit van 
het Algemeen Nederlandsche Beheer van On
roerende Goederen (ANBO).I69 
Het hoofdkantoor van het ANBO was geves
tigd in Den Haag. In Utrecht was een bijkan
toor gevestigd van deze in februari 1942 op-

gerichte organisatie voor het beheer en de ver
koop van joodse onroerende goederen. Onder 
leiding van makelaar WC. van Veldhuizen 
werden joodse panden uit de provincie 
Utrecht, het Gooi en het meest westelijke ge
deelte van de provincie Gelderland verhan
deld. Een enkeling die een pand van het AN
BO had gekocht, zoals een kruidenier aan de 
Leusderweg, ontkende na de oorlog geweten 
te hebben dat het een joods gebouw betrof, 
maar dat werd door getuigen bestreden.17D 

De hotelhouder van de Pforte von Cleve in de 
Langestraat, een lid van de NSB en de WA, 
besloot in 1942 zijn geld te beleggen in hui
zen uit joods bezit, naar verluidt omdat hij 
geen mogelijkheid zag om zijn geld in de ei
gen zaak te investeren. Na advies te hebben 
ingewonnen bij notaris Klaassen, die liet we
ten dat hij 'er geen kwaad mee kon' aangezien 
de huizen gewoon werden verhandeld, kocht 
hij tussen 1942 en 1944 verschillende pan
den. Met hulp van een makelaar uit Soest 
kocht de hotelhouder in december 1942 van 
het ANBO een winkelhuis aan de Langestraat 
waarin een filiaal van Sirnon de Wit werd ge
dreven en rwee panden in de Lieve Vrouwen
straat voor f 32.000,-. Op dezelfde wijze 
kocht hij in oktober 1943 zes huizen aan de 
Memlingstraat, in mei 1944 gevolgd door de 
aanschaf van vier huizen in de Alben Hahn
straat voor f 20.000,-.171 
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Kamp Amersfoort 

De vervolging van de Amersfoortse joden 
deed zich in zijn meest gewelddadige gedaan
te veelal pas ver buiten de eigen woonplaats 
voor. Niettemin vormden Amersfoort en di
recte omgeving in veel sterkere mate dan 
plaatsen elders in Nederland het toneel waar
op de nazi's hun buitengewoon agressieve jo
denhaat doorvoerden, en meer dan eens tot in 
de uiterste consequentie. Het kader waarin dit 
plaatsvond was het Polizeifiches Durchgangsla
ger Amersfoort (PDA), beter bekend als Kamp 
Amersfoort. 
Kamp Amersfoort was gehuisvest op een ter
rein dat voor de oorlog in gebruik was bij het 
Nederlandse leger. Op de grens van Leusden 
en Amersfoort bestond reeds in 1939 het 
kamp De Boskamp ten behoeve van legereen
heden die oefenden op de Leusderhei. In 
1941 werd het kamp door de bezetter in ge
bruik genomen als concentratiekamp en ver
volgens uitgebreid met meerdere barakken. In 
augustus 1941 werden de eerste gevangenen 
ondergebracht in het PDA. Het kamp en het 
omliggende gebied werden door SS' ers be
waakt. Voor burgers was het daarna verboden 
terrein. 
Gedurende de bezettingsjaren herbergde 
Kamp Amersfoort in totaal35.000 gevange
nen. In de eerste periode van het kamp, rus-
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sen augustus 1941 en maart 1943 (daarna 
werd het kamp heringericht), stonden hier 
ruim 8.500 gevangenen ingeschreven. Er za
ten illegale werkers, Jehova's Getuigen, pries
ters en predikanten die zich in woord of ge
baar verzet hadden tegen de bezetter, 
zwarthandelaren, illegale slachters en arbei
ders die weigerden (opnieuw) in Duitsland te 
werken, zogeheten 'contractbrekers'. Voorts 
waren er Russische krijgsgevangenen die door 
sterfte snel in aantal afnamen. Onder de ge
vangenen bevonden zich naar schatting van L. 
de Jong in totaal meer dan duizend joden; 
hoeveel meer er dat precies waren is nog altijd 
onduidelijk. De joodse gevangenen werden 
doorgaans verdacht van overtreding van een 
van de vele op hen van toepassing zijnde ver
ordeningen, soms luidde de verdenking deel
name aan verzetsactiviteiten of zwarte 
handel.l72 Zij kregen onder meer gezelschap 
van gevangenen die beschuldigd waren van 
'joden begunstiging' en morele of praktische 
steun hadden gegeven aan hun vervolgde me
deburgers met een joodse achtergrond, zoals 
de rector van het Amsterdams Lyceum, dr. 
C.P. Gunning, en de Groningse predikanten 
Hendrik Lenard Lieve en Klaas Rudolf ter 
Steege. 173 

Het merendeel van de gevangenen werd van-



uit het Amersfoortse doorgangskamp naar een 
bestemming elders vervoerd. Een minderheid 
werd na verloop van tijd vrijgelaten, maar on
der hen bevonden zich nauwelijks joden. 
Kamp Amersfoort was een vergaarbak voor de 
Sicherheitsdienst. Het gevangenenkamp - dat 
niet was bedoeld als vernietingskamp- gold, 
in vergelijking met andere Duitse strafkam
pen, als ongedisciplineerd. Die kwalificatie 

Gevangenen uit Kamp Amersfoort op weg naar 
het station. Rechts vooraan een man met een 
jodenster op zijn jas. 

had vooral betrekking op het gedrag van de 
daar werkzame SS' ers. 
De werkzaamheden van de kampgevangenen 
vonden plaats in binnen- en buitencomman
do's, wat inhield dat er een onderscheid was 
tussen degenen die binnen de hoge prikkel
draadversperringen rond het kamp werkten 
en degenen die daar buiten kwamen. Binnen 
het kamp waren er onder meer een adminis
tratie, een kleermakerij, een ziekenbarak, een 
keuken en een garage. In de buitencomman
do's werd, gedurende de negenurige werkdag 
doorgaans aanmerkelijk zwaarder werk ver-
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richt. De kaalgeschoren gevangenen, die voor
zien waren van oude en versleten uniformen 
en klompen en veelal blootstonden aan de 
weersomstandigheden, werden vaak afgeran
seld door bewakers. Het dagelijks appèl dat al 
snel een uur duurde, matte de gevangenen 
eveneens af Aan voedsel bestond, zeker tot 
maart 1943, duidelijk gebrek. 
Contact met de buitenwereld was er nauwe
lijks. De meeste gevangen mochten eens per 
vier weken een brief naar huis versturen en 
ontvangen; de joden was dit niet toegestaan. 
Zij konden daarom geen geld ontvangen om 
bijvoorbeeld rookwaren aan te schaffen. Zij 
mochten geen appels, peren of tomaten in de 
kantine kopen, terwijl het de niet-joden ver
boden werd fruit aan hen te geven. Sommige 
niet-joodse gevangenen die naar het oordeel 
van de kampleiding straf verdienden, werden 
voor enige tijd in het judenkommando ge
plaatst, dat tevens fungeerde als strafcomman
do. Een andere straf, die dan weer individu
eel, dan weer groepsgewijs, werd opgelegd, en 
vooral aan joden, was het staan in de zogehe
ten Rozentuin, een met prikkeldraad afge
scheiden ruimte in het kamp. Zonder eten 
moesten gevangenen daar soms urenlang blij
ven staan. Mishandeling was aan de orde van 
de dag: tijdens het werk werd geregeld gesla
gen met bullepezen of knuppels indien het 
tempo niet hoog genoeg lag naar het oordeel 
van de bewakers. Indien de behandeling van 
de Russische krijgsgevangenen die korte tijd 
in Amersfoort verbleven buiten beschouwing 
wordt gelaten, was het oordeel eensluidend: 
de joden hadden het in Amersfoort het 
zwaarst. 174 
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De joden werden zo herkenbaar mogelijk ge
maakt. Zij droegen weliswaar dezelfde povere 
gevangenenkledij als anderen, maar waren ge
kenmerkt met een gele driehoek op hun kle
ding, reeds voordat alle Amersfoortse gevan
gen- zoals in andere nazikampen - medio 
april 1942 zichtbaar in categorieën werden 
onderverdeeld door middel van de verplicht 
te dragen driehoeken. l75 Joodse gevangenen 
waren bovendien te herkennen aan hun 
baard. Tot eind 1942 was het hen niet toege
staan zich te scheren. Na de tweede openstel
ling van het kamp in mei 1943 werd dat ver
bod opnieuw afgekondigd door de beruchte 
plaatsvervangende kampcommandant en 
hoofd van de kampadministratie, Ober
scharfohrer Joseph J. Kotälla, die bekend werd 
als 'de beul van Amersfoort' . Joden werden 
aan hun baard, of aan een daarin gedraaid 
Spaans rietje, door bewakers voortgesleept.l7G 
In augustus 1941 , toen de eerste gevangenen 
uit Kamp Schoor! waren aangekomen, verble
ven er naar schatting een honderdtal joden in 
Kamp Amersfoort. Deze groep werd op onge
regelde tijden uitgebreid met nieuwe slacht
offers. In april 1942 arriveerden negen joden 
uit Leeuwarden. Hun verblijf in het kamp 
was een represaille voor het feit dat het pu
bliek in de Friese hoofdstad bordjes met het 
opschrift 'Voor Joden verboden' had verwij
derd. In diezelfde periode arriveerde een 
groep van ongeveer 28 Amsterdamse joden. 
Nadat het joden in maart 1942 was verboden 
om met niet-joden te trouwen (of buitenech
telijk geslachtsverkeer te hebben) moesten 
joodse mannen die verloofd waren met niet
joodse vrouwen zich melden bij de Sicher
heitspolizei. Mannen die reeds in ondertrouw 



waren gegaan, belandden daarop in het PDA. 
Zij arriveerden met een gele R van Rassen
schenoer of Rassenschande op hun kleren en 
werden in het kamp nog slechter behandeld 
dan de overige joodse gevangenen. Een van 
hen overleed hier na gedurende drie dagen 
'doodgejaagd en -geplaagd' te zijn. De overige 
leden van deze groep werden vervolgens naar 
Maurhausen gestuurd, waar geen van hen het 
verblijf overleefde. I?? 
Op 2 augustus 1942 werd een aanmerkelijk 
grotere groep joden, naar verluidt bestaande 
uit meer dan 200 personen, het kamp bin
nengevoerd. Het betrof mensen met een jood
se achtergrond die tot de rooms-katholieke 
kerk waren toegetreden. Deze gedoopte joden 
vormden - evenals de joodse leden van de 
protestantse kerkgenootschappen - een cate
gorie waarmee de Duitsers niet goed raad wis
ten. Vanzelfsprekend probeerden deze joden 
bescherming te ontlenen aan hun christelijke 
geloofsovertuiging, maar ze waren tegelijker
tijd kwetsbaar door het protest dat de kerken 
aantekenden tegen de jodenvervolging. Dit 
bleek toen in katholieke kerken in heel Ne
derland, inclusief de Amersfoortse parochies, 
op zondag 26 juli 1942 de tekst werd voorge
lezen van een telegram waarin tien Neder
landse kerkgenootschappen protesteerden te
gen de jodendeportaties, die in strijd waren 
met het 'diepste zedelijk besef' van de Neder
landers. De bezetter besloot daarop tot de ar
restatie van katholieke joden in Nederland. 
Onder hen bevonden zich de - in 1998 heilig 
verklaarde - filosofe Edith Stein, die als zuster 
Theresia Benedicta a Cruce in een Limburgs 
Karmelietessenklooster samen met haar zus 
Rosa werd gearresteerd. Ze werden overge-

bracht naar Kamp Amersfoort, waar ze be
hoorden tot de weinige vrouwelijke gevange
nen. In totaal werden hier toen 212 katholie
ke joden binnengebracht. Een aantal van hen, 
waaronder 44 gemengd gehuwde joden, werd 
na korte tijd vrijgelaten. De gezusters Stein 
werden met 95 andere katholieke joden op 3 
of 4 augustus overgebracht naar Westerbork. 
Een week later was Edith Stein dood; samen 
met haar lotgenoten werd ze in Auschwitz 
vermoord.I78 
Onder de joodse gevangenen die in de tweede 
helft van 1942 arriveerden, bevond zich een 
transport uit de strafgevangenis in Schevenin
gen en een transport uit Amsterdam.I79 Begin 
1943 werd Kamp Amersfoort korte tijd bui
ten gebruik gesteld en uitgebreid. De groep 
van circa 250 gevangenen uit Kamp Amers
foort die medio januari 1943 werd overge
bracht naar het nieuw ingerichte concentra
tiekamp in Vught, het Konzentrationslager 
Herzogenbusch, telde eveneens enkele jo-
den. ISO Nadat het PDA in mei 1943 opnieuw 
in gebruik werd genomen, bestond de eerste 
groep nieuwe gevangenen uit enkele honder
den joden. Het waren een zeshonderdtal per
sonen uit Kamp Westerbork en circa zeventig 
joden uit Kamp Vught. De joden uit Wester
bork beriepen zich op een Engelse, Ameri
kaanse of Hongaarse nationaliteit, in de hoop 
op een minder ongunstige behandeling. Na 
een week of vier, waarin hun claims vermoe
delijk onderzocht werden, gingen zij terug 
naar Drenthe. De circa zeventig joden uit 
Vught die in juni tijdelijk in het PDA hadden 
verbleven, keerden eveneens terug naar hun 
eerdere kamp. Hun verdere lot is niet precies 
bekend. 181 
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De Amersfoortse kunstenaar Willem]. van Dam 
(I 895-1964) maakte in de oorlog grote tekenin
gen van het Duitse optreden tegen de Neder
landse bevolking. 

In de daaropvolgende maanden zaten er, naast 
de weigeraars van de Arbeidsinzet, vermoede
lijk meer 'jodenbegunstigers' die hulp hadden 
verstrekt bij het onderduiken, en zelfs 'joden
klappers' (personen die joodse eigendommen 
verduisterd hadden), dan joden in het kamp. 
In de loop van 1943 zouden er niettemin en
kele tientallen joden het PDA binnenkomen. 
Medio 1943 waren er circa 40 joodse gevan
genen. Schattingen over het aantal joden on
der de circa 3.000 gevangenen in september
oktober 1943 variëren tussen 18 en 60. De 
weinige joden in het jodencommando die nog 

78 

enigszins in staat waren te werken, werden 
daarom aangevuld met gevangenen die ge
straft werden.I 82 

Aangezien het kamp een zogeheten Dureh
gangslager was, werd het merendeel van de ge
vangenen, de joden onder hen incluis, na ver
loop van tijd naar verdere bestemming 
getransporteerd. Een enkeling werd in okto
ber 1941 naar Dachau gestuurd.I83 Enkele 
honderden joodse gevangenen -waaronder 
de katholieke joden begin augustus 1942 -
werden naar Westerbork gestuurd en van 
daaruit naar Auschwitz gedeporteerd. Op 16 
juli 1942 werd een transport van circa 320 
joodse gevangenen uit het PDA naar Ausch
witz gestuurd zonder eerst in Westerbork ge
weest te zijn. Een ander transport naar de ver-



nietingskampen met 140 man vond op 26 
november 1942 plaats. Zowel in Auschwitz 
als Mauthausen was de kans op overleving zo 
goed als nihil. 
In november 1943 zouden de nog levende 
joodse gevangenen naar Westerbork zijn over
gebracht. Van hieruit verdwenen ze op trans
port naar Auschwitz.l84 Daarna waren er in 
het PDA geen gele driehoeken en lange baar
den meer te zien. Toch was er nog een enkele 
gevangene aanwezig die erin was geslaagd zijn 
joodse identiteit verborgen te houden tegen
over de Duitsers en veelal ook tegenover de 
meeste medegevangenen. Een Limburgse 
priester ontmoette tot zijn verbazing de on
derduiker Frans Marx die onder de naam 
Leen van Zijl als gewoon gevangene in het 
kamp zat en na zijn gevangenschap voor de 
Arbeitseinsatz naar Duitsland werd gestuurd. 
Een andere joodse gevangene, die in de 
kampadministratie bekend stond als de ka
tholiek Dorrepaal, werd daarentegen ontdekt 
en mishandeld. Een jood uit de Zaanstreek 
die in 1944 werd ontdekt, werd eveneens ern
stig mishandeld op de appèlplaats en onder
ging zelfs enkele schijnexecuties. IBS 

De joodse gevangenen werden in een afzon
derlijke arbeidsploeg ingedeeld. Vermoedelijk 
werd dit judenkommando al meteen bij de in
gebruikname van het kamp opgezet. Het 
commando stond te boek als het zwaarste; 
plaatsing hierin gold voor niet-joodse gevan
genen als straf. Reeds begin september 1941 
werd een zojuist in het kamp gearriveerde 
Haagse pater- als een van de eerste 'Him
melkomiker (priesters) in het kamp een bij
zonder doelwit voor de SS' ers - in dit com-

mando geplaatst. Hij ervoer hoe joodse ge
vangenen 'ongelooflijk grote en zware zakken' 
moesten sjouwen, terwijl zij voortdurend 
schoppen en klappen te incasseren kregen.186 
Het judenkommando trad dagelijks na het ap
pèl aan. In rijen van vier, voorzien van gereed
schap als schop, bijl en zaag, passeerden de 
'arbeiders' de wachttorens. Ze werden in 1942 
onder meer ingezet bij de bouw van nieuwe 
barakken. Het werk bestond uit het vullen en 

Illustratie uit ]os M. Th. Govaert, Ondergedoken 
in het concentratiekamp. Priesterleven in het 
PD.A. (Utrecht/Nijmegen 1949). 
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rijden van kruiwagens, het verplaatsen van 
rails voor de lorries, het duwen van de lorries 
met zand en het dragen van stenen. Hun taak 
bestond voorts uit het aanleggen van een sin
telweg en de appèlplaats, waarbij een grote, 
met beton verzwaarde wals, schimpend aange
duid als Palästina-Express, moest worden 
voortgezeuld. Joden werden daarnaast ingezet 
bij het rooien van een bosterrein en de aanleg 
van een schietbaan, waar later gevangenen 
werden gefusilleerd. Vanwege het zware werk 
kregen de hierbij ingeschakelde gevangenen 
extra voedsel, de joden werden echter uitge
sloren van deze 'gunst' . Het vele zand dat in 
de buurt van het kamp werd afgegraven 
moest in loodzware bakken door joden naar 
de plek van bestemming worden gebracht. 
Aan de eisen van de aan de joden opgedragen 
werkzaamheden viel menselijkerwijs niet te 
voldoen.l87 
Joden die nieuw in het kamp arriveerden, 
werden door de voorman - de assistent van de 
Arbeitsführer- ontgroend. De zandbakken, 
met zand te vullen kisren van een halve meter 
lang en twintig centimeter hoog met vier uit
stekende stokjes, werden door nieuwelingen 
niet snel genoeg geleegd in nieuwe funderin
gen. Daarop werden ze op hun handen gesla
gen, wat her werk nog verder bemoeilijkte en 
alleen maar tot meer stokslagen leidde. "s 
Avonds komen de meesten met gezwollen 
polsen en gewonde vingers thuis.' Dat leidde 
bij velen tot een infectie 'en de rest volgt van
zelf' .1 88 
Ook tijdens de tweede bestaansperiade van 
het kamp vanaf 1943 werd eenjudenkom
mando geformeerd. Omdat het aantal joodse 
gevangenen in deze periode beperkt was, werd 
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deze ploeg aangevuld met gevangenen die en
kele weken gestraft werden. Wanneer hun in
spanningen niet aan de wensen van de bewa
kers voldeden, werden de gevangenen voor de 
zogenaamde Palästina-Express gespannen. An
ders dan de gewone buitencommando's werd 
het jodencommando bovendien op zaterdag
middag aan het werk gezet. Het betrof dan 
het poetsen van de Wc's of andere vieze kar
weitjes. Als verantwoordelijk voor het com
mando werden aangemerkt de Duitser Hugo 
Hermann Wolf, de SS' er Max Ritter- alias 
Max de judenführer- en medegevangene 
Teun van Es.I89 
Tijdens hun zware werkzaamheden in het ju
denkommando werden de joodse gevangenen 
mishandeld door zowel 'antisemietische 
scherpslijpers' onder de SS' ers als door som
mige Nederlandse medegevangenen die als 
Kapo werkten.I90 Onder het werk werden de 
gevangenen opgejaagd of op stokslagen ont
haald. Presser spreekt van een 'werkelijk onge
looflijk systeem van vernedering en marteling, 
speciaal op Joden toegepast, uitgeoefend door 
een stel bewakers, die te horen hadden gekre
gen: "Nur keine Milde gegen die juden!" 191 
Deze jodenhaters vermaakten zich daarnaast 
met de zogeheten 'cavalerie' waarbij de leden 
van het judenkommando na afloop van het 
werk opgejaagd werden om een kar voort te 
trekken langs de toegang tot de appèlplaats. 
Telkens weer struikelden velen bij een scherpe 
bocht in de weg, waarna ze hardhandig wer
den neergekwakt in de Rozentuin.192 
De joodse gevangenen, jong en oud, werd 
nauwelijks enige rust gegund. Gevangenen uit 
het jodencommando, zowel jongeren als ou
deren, werden na hun zware werkdag- ook 



bij het ingaan van de sjabbat op vrijdagavond 
- vaak nog blootgesteld aan een twee tot drie 
uur durende avondlijke strafexercitie. Soms 
bestond dit uit een steeds herhaald 'liggen-op
staan-liggen-opstaan', diverse malen in com
binatie met marcheren rond het terrein waar
bij ze hardhandig tot een hoger tempo werden 
opgejaagd. Andere pesterijen hierbij beston
den uit over het terrein rollen, door plassen, 
modder en stof, of gedwongen voortbeweging 
in kikkerpas: 'de menschen moeten versuffen, 
afstompen tot machines. Het eenige, wat wij 
mogen gevoelen, is vrees, ellende en pijn'. Een 
enkele keer, zoals op een zaterdag in 1942, 
werd eenvoudigweg bekend gemaakt dat de 
joodse gevangenen die dag geen eten kre
gen.I 93 Een andere keer liet Lagerkommandant 
K.P. Berg- commandant vanaf 1943- zich 
door joodse gevangenen die op handen voe
ten moesten voortbewegen, naar de andere 
kant van de circa tachtig meter lange appèl
plaats vervoeren terwijl hij zijn dragers trapte 
met zijn laarzen.I94 
Een gevangene uit Voorburg aanschouwde op 
een ochtend in 1942, opgeschrikt door ge
schreeuw en gevloek van bewakers, hoe twee 
joodse gevangenen een zware stenen draineer
buis van twee meter, met een houten balk er
door, op hun schouders droegen. Toen de 
balk van de schouders van de voorste man 
was gegleden, die de balk nog net kon vast
houden, werd deze door een vloekende en tie
rende Duitser met een stok geslagen. Het luk
te hem niet de balk met de zware buis weer 
op zijn schouder te leggen. Evenmin durfde 
hij de balk los te laten, vrezend voor nog meer 
slagen die zijn rug zouden treffen. Uiteinde
lijk viel de oude man neer, terwijl de bewaker 

harde klappen bleef uitdelen. Toen dezelfde 
getuige kort daarop een soortgelijke situatie 
aanschouwde, nam hij even de balk over van 
een joodse medegevangene. Hij liep enkele 
klappen van een bewaker op en werd door be
vriende gevangenen voor gek verklaard. 'Want 
na Jood zijn, is Joden helpen de grootste mis
daad in de ogen van de Duitsers'. Zijn eigen 
leven beschermend, raakte hij vervolgens min 
of meer gewend aan het afschuwelijke 
schouwspel, temeer daar werkelijke hulp niet 
geboden kon worden. Toch waren er zo nu en 
dan andere gevangenen die in de bres spron
gen voor hun joodse collega's.I95 
Gebukt onder het zware werk en de voortdu
rende honger, was minachting het lot van de 
joden, niet alleen van de kant van de nazi's, 
maar eveneens, zoals een ingewijde bekende, 
van medegevangen.I96 Twee Groningse domi
nees, H.L. Lieve en K.R. ter Steege, die we
gens hulp aan een ondergedoken jood in het 
PDA verbleven, bespeurden soms een gevoel 
van afkeer en minachting tegenover de joodse 
medegevangenen, ook bij henzelf. Ze be
schouwden het als een gevolg van de antise
mitische propaganda van de nazi's, maar vroe
gen zich af of de negatieve beeldvorming van 
de joden niet zonder reden was. Waren joden 
immers niet 'indringerig en heerschzuchtig', 
dikwijls zelfs 'onberekenbaar en onbetrouw
baar'? De joodse gevangenen werd verweten 
dat ze teveel kletsten en niet eensgezind zou
den zijn. De beide predikanten realiseerden 
zich in hun openhartige terugblik echter dat 
de honger, de ontberingen en de onmenselijke 
behandeling hier hun tol eisten, van de joden 
- van wie het gezin was weggevoerd, die meer 
klappen en minder voedsel kregen dan ande-
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Gevangenen staan aangetreden voor werkzaam
heden buiten het Kamp. 

ren en zwaarder werk verrichten - nog meer 
dan anderen. De onterechte beschuldigingen 
aan het adres van de joden getuigden van 
konzichtigheid.l 97 

Op adequate medische verzorging hoefden de 
joodse gevangenen niet te rekenen. Berucht is 
het ernstige tekortschieten van twee Amers
foortse artsen die werkzaam waren in het 
kamp: de NSB' ers Nicolaas van Nieuwenhuy-
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sen en Jan Hendrik Klomp. Van Nieuwen
huysen, die als chirurg werkzaam was in 
Amersfoort, raakte in september 1941 bij de 
ziekenbarak van het kamp betrokken. Hij be
steedde onvoldoende zorg en aandacht aan tal 
van zieke gevangenen, waaronder diverse jo
den. Hij mishandelde hen door ze 'met zijn 
gelaarsde voet herhaaldelijk krachtig te trap
pen en hen met zijn hand of met een stok 
herhaaldelijk te slaan'. Er is onder meer een 
geval bekend waarbij hij met een stok een 
joodse dysenteriepatiënt uit de Revier- de 
ziekenbarak- joeg.l98 



Nadat Van Nieuwenhuysen in maart 1942 als 
chefchirurg van de Nederlandsche Ambulance 
naar het Oostfront was vertrokken, werd hij 
opgevolgd door de overtuigde antisemiet 
Klomp. Deze arts gedroeg zich enigszins men
selijker regenover de niet-joodse kampgevan
genen, maar niet tegenover de joden. Klomp 
stuurde veel joodse gevangenen terug naar 
hun werkcommando terwijl ze niet in staat 
waren arbeid te verrichten. Hij ontkende na 
de oorlog niet dat vooral joodse gevangenen 
het zeer zwaar te verduren hadden onder de 
vele mishandelingen die 'vaak direct of indi
rect den dood tengevolge' hadden. Klomp zou 
niet zijn toegestaan de joodse gevangenen die 
ziek waren wegens ondervoeding, uitputting 
en mishandeling medisch te behandelen.l99 
Velen die in slechte medische toestand ver
keerden, kregen niet eens de binnenkant van 
de ziekenbarak te zien. In de zomer van 1942 
lag een in elkaar geslagen joodse gevangene, 
met niet meer kleding dan een hemd en een 
jas, in de modder voor de ziekenbarak tot 
twee geloofsgenoten gedwongen werden hem 
aan zijn benen weg te slepen. Achtergelaten in 
een corridor stierf hij die nacht. Drie joodse 
gevangenen die, halfdood geslagen door een 
Arbeitsführer, op een middag in november 
1942 uit een kruiwagen werden neergegooid 
in de modder voor de ziekenbarak kregen 
uren later een strop toegeworpen door de Ar
beitsführer. Twee van hen hingen zich op in 
het waslokaal; het leven van de derde heeft 
vermoedelijk niet veellanger geduurd.200 
Het precieze aantal joodse gevangenen dat het 
verblijf in Kamp Amersfoort niet heeft over
leefd, is niet bekend. Sommigen werden 
doodgeschoten, zogenaamd 'op de vlucht'; 

twee anderen die te laat op een appèl versche
nen, werden gewurgd. De 44-jarige Amster
damse textielkoopman Alexander Mogen
dorff, die op 19 november 1941 overleed, 
staat te boek als het eerste dodelijke slacht
offer van Kamp Arnersfoort.2o1 Tot de meest 
prominente slachtoffers behoorden de voor
zitter van de Nederlandsche Zionistenbond, 
de Amsterdamse advocaat mr. M.L. Kan; 
diens stadsgenoot en collega-advocaat mr. 
E.B. Asscher; de bekende communist mr. A.S. 
de Leeuw, die nog getolkt had voor in hetzelf
de kamp verblijvende Russische krijgsgevan
genen, en de voormalige wethouder van Am
sterdam, S.R. de Miranda. Salomon 
Rodrigues de Miranda werd gedurende zijn 
verblijf van slechts enkele dagen in het PDA 
zwaar mishandeld. Hij moest kruiwagens met 
zand verplaatsen, daarbij steeds opgejaagd, ge
slagen en geschopt. Een verblijf in de zieken
barak werd na korte tijd afgebroken toen hij 
opnieuw aan het werk werd gezet. 'Hij is door 
een groot aantal personen geslagen, in een 
waterput gegooid en daarna is op hem een 
kruiwagen gegooid. Vervolgens is hij geste
nigd.' Uiteindelijk stierfhij in herfst van 
1942 onder een harde en ijskoude 
waterstraal. 202 
In het kamp kwam één AmersfoortSe jood om 
het leven: lsrael van Zuiden, een winkelier in 
damesconfectie met een zaak op de Varkens
markt. Nadat hij een op zijn winkeldeur aan
gebracht hakenkruis had willen verwijderen, 
werd hij opgepakt door enkele nazi's die hem 
gadesloegen. Na een periode van zes weken 
werd hij in slechte gezondheid vrijgelaten, 
maar kwam later opnieuw in Kamp Amers
foort terecht waar hij, 55 jaar oud, in mei 
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In De Waarheid van 19 november 1945 stond 
een ooggetuigeverslag van de mishandeling en de 
dood van de Amsterdamse oud-wethouder De 
Miranda. 

1942 overleed. Zijn precieze doodsoorzaak is 
niet bekend- overlijdensverklaringen van op 
gewelddadige wijze omgekomen gevangenen 
werden stelselmatig vervalst203 - maar aanne
melijk is dat hij tijdens zijn dwangarbeid flink 
werd geslagen. Zijn weduwe vernam het be
richt van zijn overlijden van de plaatselijke 
politie, die op 19 mei telefonisch door de Si
cherheitspolizei in Amsterdam was verwit
tigd.204 
Een manier waarop meerdere joodse gevange
nen van het leven werden beroofd, was ze in 
afgebeulde toestand op te jagen naar het prik-
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keidraad rondom het kamp waar ze door een 
schildwacht op de toren werden doodgescho
ten wegens 'poging tot onrvluchting'.205 
Daadwerkelijke ontsnappingspogingen moes
ten eveneens veelal met de dood bekocht wor
den. Toen er in 1942 op een dag twee joodse 
gevangenen ontbraken op het avondappèl, 
werd onmiddellijk alarm geslagen en werd het 
hele kampterrein uitgekamd. De twee man
nen bleken, toen ze rond tien uur 's avonds 
werden ontdekt, er niet in geslaagd om de 
buitenste wachtposten te passeren. Na ont
dekking werden ze zwaar mishandeld door 
woedende bewakers en vanuit het bos naar de 
appèlplaats gedreven. Hier vielen ze op de 
grond, wat geen reden was de mishandeling te 
staken. 'Nog een paar moffen voegden zich 
bij hen en de Joden werden voor onze ogen 
doodgeslagen. Het luide gekerm werd steeds 
minder. Het ging over in een klagend gejank. 
Ook dat verstomde en toen vielen er alleen 
nog stokslagen op twee zwijgende, roerloze, 
bebloede gedaanten.' Daarna werden de ove
rige gevangen naar hun barakken gezonden. 
De twee lichamen werden de volgende och
tend in een kist gelegd en het kamp uitgedra
gen.206 
Het doden van gevangenen drong slechts in 
beperkte mate door tot buiten het kamp. Dat 
de gevangenen ruw werden behandeld, was 
evenwel in wijdere kring bekend. In 1943 
moesten bewoners van huizen in de Amers
foortse Van Campenstraat toezien op de mis
handeling van joodse gevangenen die buiten 
het kamp bij een afgraving werkten. Sommi
gen wierpen de joden levensmiddelen toe, 
maar deze werden bij ontdekking onmiddel
lijk afgenomen door de SS' ers waarop extra 



mishandeling van de gevangene volgde. Om
dar de omwonenden dit niet konden aanzien, 
sloten ze bij daglicht de gordijnen.207 
Een jong meisje uit Amersfoort, Janna Peters, 
gooide in de zomer van 1943 af en toe onge
merkt pakjes brood naar een joodse gevange
ne die buiten het kamp te werk was gesteld. 
In enkele clandestiene briefjes toonde de ge
vangene, die zich bekend maakte als de uit 
Den Haag afkomstige Jack Rotter, zich erg 
dankbaar. Het eten dat hij in het kamp ontc 
ving was immers nogal waterig. 'Alleen Zon
dag is de stamppot goed zonder water.' Rotter 
had ongeveer zes weken daarvoor zijn woning 
in de hofstad verlaten, vermoedelijk toen eind 
april1943 de laatste joden uit Zuid-Holland 
moesren verdwijnen. Op 11 juni schreef hij 
dat her werk in de kazerne vermoedelijk op 
19 juni was afgelopen, zodat hij en zijn circa 
zeventig medegevangenen, merendeels ge
trouwde mannen, weer terug naar Kamp 
Vught werden gestuurd. 'Wij hebben gister
avond bericht gekregen dar 3.000 vrouwen en 
kinderen beneden de 16 jaar doorgestuurd 
zijn naar Westerbork en vandaar gaan ze naar 
Polen.[ .. ] Ik ben bang dar mijn ouders die 
ook in Vught zijn en mijn broertje die pas in 
September 16 jaar wordt ook doorgestuurd 
zijn.' Hij vertrouwde erop dar een andere 
broer, zeventien jaar jong, nog in Vught zou 
zijn. Boven aan zijn brief meldde hij: 'Morgen 
schrijf ik weer'. 208 
Vijf dagen later, op 16 juni 1943, schreefhij 
haar opnieuw na de ontvangst van een nieuw 
pakje brood, dat zij 's ochtends had gebracht. 
Naar beste weten beantwoordde hij haar vraag 

wat de gevangenen in het kamp maakten: 
'Dat wordt een schierbaan voor pantsers' ten 
behoeve van de Luchtmacht. Hij liet weten 
dar de rijdelijk ingekwartierde gevangenen het 
minder slecht hadden dan de gevangenen die 
voor straf in het PDA verbleven. Dar nam 
niet weg dar een van de mannen uit zijn con
tingent door een bewaker in zijn been werd 
geschoten omdat hij zich 'te vroeg' ging was
sen.209 
Dirmaal vertrouwde hij haar toe bontwerker 
van beroep te zijn. Hij had twee Rotterdamse 
jongens in dienst gehad tot augustus 1942 
toen de eerste joden uit Den Haag werden ge
deporteerd. 'De meeste kennissen van mij 
gingen toen weg.' Zelf had hij met zijn ouders 
her verblijf in Den Haag nog enkele maanden 
weren te rekken. Hij verlier de stad op 24 
april. 'Ik hoop er weer gauw terug te gaan', 
schreefhij op 16 juni 1943. Hij verrelde ook 
over zijn vriendin, een meisje van achttien 
jaar met een joodse vader. Haar moeder had 
hij vorige week in de Amersfoortse Van Cam
pensrraat gezien, zonder haar evenwel te kun
nen spreken. 
'Ik hou mij zo goed mogelijk maar ik heb 
toch ook wel, vooral op Zondag als wij vrij 
zijn van het werk, een zwak ogenblik, dan lig 
ik op mijn bed re huilen als ik aan mijn ou
ders en mijn broertjes denk.' Van slapen 
kwam er weinig terecht 'want we denken toch 
allemaal aan onze families' . Zelf wilde hij, te
rug in Vught, proberen daar re blijven want 
eenmaal in Westerbork 'sta je met een voet in 
Polen en daar heb ik geen zin in'.2IO 
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Onderduik 

Wat joden te wachten stond nadat ze eenmaal 
via Westerbork verder naar het oosten waren 
gestuurd, was velen -joden uit Amersfoortse, 
joodse gevangenen in het PDA en omstanders 
-onduidelijk, zeker vóór 1943. Officieel was 
er spral<e van Arbeidsinzet onder politietoe
zicht in Duitsland, iets dat zelfs bij meer ach
terdochtige Nederlanders doorgaans niet de 
indruk wekte van georganiseerde moord op 
grote schaal. Maar zelfs ongeacht de mogelij
ke verwachtingen, was het voor de betrokke
nen een zware opgave om huis en haard te 
verlaten, om vervoerd te worden naar een on
bekend buitenland waar het bestaan ongetwij
feld zwaar zou zijn. Dat gold zeker voor be
jaarden, kinderen en degenen met een minder 
sterke gezondheid voor wie het al helemaal 
ongewis was welke rol voor hen was wegge
legd in die Arbeidsinzet. Bovendien was niet 
bekend hoe lang het verblijf in den vreemde 
zou duren en wat de gevolgen waren van de 
voortgaande krijgshandelingen tussen de 
Duitsers en de geallieerden. 
De legale dagbladen en tijdschriften, die on
der Duitse controle stonden, gaven uiteraard 
geen opheldering. De illegaal verschijnende 
ondergrondse bladen zoals De "Waarheid en 
Het Parool, die zeker vanaf 1941 in Amers
foort verspreid werden, besteedden slechts 
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weinig aandacht aan de jodenvervolging. Op 
21 augustus 1942 wist men te melden dat de 
transporten uit Westerbork naar Polen voer
den. Eind september 1943, toen de meeste 
Amersfoortse joden al waren weggevoerd, 
maakte Het Parool als eerste in bezet Neder
land melding van praktijken in Auschwitz 
waar tienduizenden joden in een als badlokaal 
uitgedoste gaskamer zouden zijn vermoord. 
De sterftecijfers in dit vernietigingskamp wa
ren op geen stukken na vergelijkbaar met die 
van de Nederlandse concentratiekampen, 
waaronder Amersfoort. De "Waarheid had in 
februari 1943 reeds gesproken van de volledi
ge uitroeiing van de Nederlandse joden, maar 
deze berichtgeving was, zoals later ook in an
dere bladen, in veel algemenere termen gefor
muleerd.2ll Voor zover duidelijk was wat de 
nazi's met de joden voorhadden, drong het 
nieuws pas laat door en ging het meer dan 
eens om onduidelijke berichten. Niet iedereen 
kon of wilde daar, temidden van alle oorlogs
propaganda en met het hoofd gevuld met ei
gen moeilijkheden, geloof aan hechten. 
Velen hoopten de deportaties te overleven. 
Veel alternatieven waren er niet. Aan deporta
tie viel, voor wie het aandurfde en wist te or
ganiseren, alleen te ontkomen door te vluch
ten naar het niet-bezette buitenland, door 



Het wegvoeren van gevangenen. Tekening door Wiltem J van Dam uit 1942. 
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onder te duiken in Nederland of door de aan
meldingsplicht voor personen van joodse af
stamming te negeren of aan te vechten. 
Slechts weinigen slaagden er uiteindelijk in 
hun vermeende joodse afstamming te weer
leggen of zich door aanschaf van een kostbaar 
Latijns-Amerikaans paspoort te onttrekken 
aan de deportaties. De mogelijkheden om 
naar Spanje of Engeland te vluchten waren 
schaars, terwijl hulp niet altijd betrouwbaar 
bleek. Onderduiken was riskant vanwege de 
dreiging naar Mauthausen te worden ge
stuurd. Bovendien was het een hele opgave 
om een adres te vinden en vervolgens te zor
gen voor voedsel en andere levensbehoeften. 
Vaak was het betalen van kostgeld noodzake
lijk, wat een serieus probleem was wanneer er 
geen geregeld inkomen was. 
Wie onderdook liet niet alleen zijn woning 
achter maar zijn hele vertrouwde omgeving. 
Vrienden, buren, kennissen, vaak ook familie
leden: kinderen, ouders of zelfs de partner. 
Men liet bezittingen achter, men moest het 
werk achterlaten. In veel gevallen moest een 
nieuwe naam, een nieuwe identiteit worden 
aangenomen. Onderduikers waren afhanke
lijk van degenen die hen onderdak boden, van 
degenen die hen aan nieuwe identiteitspapie
ren en andere benodigde officiële papieren 
hielpen. Waar men aan begon, viel nauwelijks 
te overzien. De stap om onder te duiken 
mocht dan zo weldoordacht mogelijk zijn, de 
wijze waarop men vervolgens overleefde was 
in niet geringe mate een kwestie van geluk. 
Ten tijde van de oproepen voor deportatie 
was er geen georganiseerde en grootschalige 
hulp. Pas rond 1943 ontstond er, als gevolg 
van de toenemende weerzin tegen de bezetter 
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- in het bijzonder tegen de Arbeitseinsatz en 
de toenemende verarming- 'een verzetsbewe
ging die over technieken en middelen ging 
beschikken om systematisch en op grotere 
schaal hulp aan onderduikers te geven'.212 Het 
georganiseerde verzet, aangeduid als illegali
teit, vormde een bont palet van kleine en gro
tere organisaties. Er bestond, zowel in Amers
foort als elders in Nederland, gewapend verzet 
dat actief was bij het overvallen van distribu
tiekantoren, er waren voorts onder meer ver
zamelaars van militaire inlichtingen, drukkers 
en verspreiders van illegale geschriften en ver
valsers die voor officiële documenten zorgden. 
Daarnaast waren er mensen die een onderko
men probeerden te verzorgen voor mannen 
die zich vanaf mei 1943 onttrokken aan de 
verplichte arbeidsinzet in Duitsland of voor 
joden. 
Veel van deze activiteiten ontstonden onder 
invloed van de toenemende weerzin tegen de 
bezetter en uit mededogen met slachtoffers. 
Pas na verloop van tijd was er in sommige ge
vallen sprake van een doelbewuste organisatie. 
Een belangrijke, landelijk opererende groep 
was de eind 1942 tot stand gekomen Lande
lijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 
(LO) die vooral na de afkondiging van de Ar
beitseinsatz in 1943 grote activiteit ontplooi
de. Een al enige tijd fungerende groep Amers
foorters, die plaatsen voor onderduikers zocht 
en in de benodigde persoonsbewijzen (PB's) 
en bonkaarten probeerde te voorzien, werd 
begin 1943 opgenomen in de LO. Vanuit de 
Westerkerk en gebouw lrene aan de Dollarcl
straat werd onder meer de hulpverlening aan 
joodse onderduikers gecoördineerd die vaak 
via vrouwelijke koeriersters liep.213 Tevens 



kende Amersfoort sinds 1942 een vertakking 
van het Utrechtsch Kindercomité dat joodse 
kinderen aan een schuilplaats hielp.2I 4 
Voor het verkrijgen van valse papieren was 
medewerking van gemeenteambtenaren van 
groot belang. Die medewerking was, mede 
vanwege de gangbare gezagsgetrouwheid, ze
ker in de eerste jaren van de bezetting niet ge
makkelijk te verwerven. Vanaf 1943 waren er 
echter ambtenaren die bereid waren risico's te 
nemen en werden er, voor wie de juiste weg 
wist te bewandelen, ook illegaal persoonsbe
wijzen aan joden en andere vervolgden uitge
reikt.2I5 Sommige ambtenaren gingen verder 
dan het incidenteel beschikbaar stellen of be
werken van persoonsbewijzen. Twee ambtena
ren in Leusden en Amersfoort, K.F.E. Brou
wer en A. Hendriks, zorgden ervoor dat er op 
grotere schaal persoonsbewijzen beschikbaar 
kwamen. 
Brouwer kwam via zijn schoonvader in aanra
king met de uit vier personen bestaande bak
kersfamilie Cohen aan de Groenmarkt die in 
augustus 1942 gedwongen werd Amersfoort 
te verlaten. Ze besloten toen onder te duiken 
in het huis van de kort daarvoor getrouwde 
Brouwer in Leusden. Door zijn werk op de 
Leusdense gemeentesecretarie kon hij voor de 
onderduikers identiteitspapieren met een val
se naam verzorgen. Bovendien zette hij bijbe
horende valse persoonskaarten in het plaatse
lijke bevolkingsregister. Via contacten op het 
distributiekantoor wist hij ook distributiebon
nen te bemachtigen. Toen Brouwers schoon
vader gearresteerd werd wegens zijn hulp aan 
vervolgde joden, werd de familie Cohen met 
spoed elders ondergebracht. Het gezin kwam 
uiteindelijk in Aalten in de Achterhoek te-

recht waar veel Amsterdamse joden onderdo
ken. Toen er enkele weken later geen gevaar 
meer leek te zijn, kreeg Brouwer een neef van 
de ondergedoken familie als nieuwe bewoner 
in huis. Voor hem maakte hij een persoonsbe
wijs op naam van een neef van Brouwer, zo
dat er bij eventuele controle tevens een ge
boortebewijs zou bestaan. 
De Amersfoorter A. Hendriks, die Brouwer 
uit zijn jeugd kende, klopte in de herfst van 
1942 bij zijn Leusdense kennis aan toen hij 
op zoek was naar identiteitspapieren voor ver
volgde joden. Contacten met een joodse ex
collega hadden hem gebracht tot deze hulp
verlening. Brouwer en Hendriks besloten tot 
samenwerking. Begin 1943 kreeg Brouwer 
door een aangetrouwd joods familielid de 
vraag voorgelegd of hij papieren en adressen 
voor joodse onderduikers kon verzorgen. De
ze onderduikers werden naar de Achterhoek 
gebracht waar door tussenkomst van de fami
lie Cohen adressen waren gevonden. Brouwer 
en Hendriks wisten, met behulp van de Leus
dense collega-ambtenaar, een systeem op te 
zetten waarbij de gegevens van vroeger overle
den baby's de nieuwe identiteit van de PB-ei
genaren vormden. Op aandringen van Hen
clriks maakten ze hun werkmethode ook in 
andere gemeenten op voorzichtige wijze be
kend. Zo ontstond een netwerk van medewer
kers.216 De opkomst van de georganiseerde il
legaliteit kwam evenwel voor veel joden te 
laat. Niettemin was er in 1942 reeds sprake 
van individuele steun, moreel en soms ook 
praktisch. 
De eerste Amersfoortse joden doken vermoe
delijk in de zomer van 1942 onder, toen 
steeds meer joodse gemeentes in het land be-
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dreigd werden met deportatie naar Amster
dam en Westerbork. De 27 -jarige Flory Co
hen, die in 1941 met haar moeder vanuit 
Rotterdam naar Amersfoort was verhuisd, 
dook de daaropvolgende zomer onder nadat 
ze een plek aangeboden had gekregen van de 
katholieke verzetsman Piet Brandsen die de 
situatie voor joden zeer onveilig achtte. Kort 
nadat ze het aanbod had ontvangen, trouwde 
ze op 9 juli 1942 in de synagoge met Felix Le
vi, een Duitse jood, die samen met haar het 
onderduikadres betrok. Ze werden 's avonds 
hartelijk onthaald door hun onderduikver
strekkers, een gezin met vier kinderen, die 
hun ouderlijke slaapkamer aan hen afstonden. 
De bewoners van het huis bleken hoopvol ge
stemd over het verdere verloop van de oorlog. 
Reeds de eerste dag kregen de onderduikers te 
horen: 'Die rotmoffen blijven hier heus niet 
lang meer, hoor.'217 De moeder van Felix kon 
met haar dochter en haar schoonzoon worden 
ondergebracht bij de familie Van der Hoeven, 
een streng gereformeerd gezin in dezelfde 
straat. Later kwamen hier nog twee joodse 
onderduikers bij. 
Een van de eerste gevallen van onderduik die 
gesignaleerd werd door de plaatselijke politie, 
namelijk op 18 augustus 1942, was die van de 
fotoreporter Richard Joke! en zijn vrouw Cor
nelie Wilhelmina de Vries en van textielkoop
man Artur Scheyer en zijn vrouw Irma Wolf
stein, allen tussen de 29 en 40 jaar oud en 
wonend in de Cartesiusstraat. Als niet-Neder
landers voelden zij waarschijnlijk duidelijker 
de dreiging die eerder al de joden in Duits
land en Tsjechoslowakije ten deel was geval
len. In deze periode werd tevens de verdwij
ning van de Nederlandse Anna Cato 

90 

Bluhm-Schreuders uit de Coninckstraat met 
haar twee minderjarige kinderen gemeld. In 
alle gevallen werd om opsporing en aanhou
ding in het Algemeen Politieblad gevraagd. 
Mevrouw Bluhm en haar kinderen kwamen 
uiteindelijk in Westerbork terecht en werden 
doorgezonden naar Sobibor.21 8 Onderduiken 
was een veeleisende onderneming, die grenzen 
stelden aan het geduld, het begrip, de bewe
gingsvrijheid en de privacy van degenen die 
hiermee te maken hadden. Het was ook een 
gevaarlijke activiteit voor alle betrokkenen. 
Degenen die onderdak verleenden aan joden 
konden zwaardere straffen verwachten dan 
personen die opgeroepen personen voor de 
arbeidsinzet heimelijk huisvestten. Het verra
den van de verblijfplaats van joodse onderdui
kers werd bovendien gestimuleerd door het 
verstrekken van financiële premies door de 
bezetter. 
De 62-jarige weduwnaar Hijman de Vries uit 
de Kleine Nachtegaalstraat, die zich op 21 au
gustus naar Amsterdam had moeten begeven, 
dook in deze periode onder op de Veluwe. Al 
na twee weken werd hij in Udclel aangehou
den, toen bleek dat hij geen verplichte joden
ster droeg. De Vries werd terug naar Amers
foort gebracht en van daaruit door 
marechaussees naar de Sicherheitspolizei in 
Amsterdam vervoerd. Vervolgens werd hij 
naar Westerbork overgebracht. Nog diezelfde 
maand werd hij naar Auschwitz gestuurd waar 
hij op 14 september 1942 overleed.219 Een 
maand later vielen de 42-jarige koopman Hij
man Polak uit de Bergstraat, zijn drie jaar ou
dere vrouw Roza Beem, hun dochter Sara 
plus hun zoon Pinéchas in handen van de be
zetter. Zij werden op hun onderduikplaats in 



het Gelderse Putten opgepakt en via Scheve
ningen - waar de in Den Helder ondergedo
ken dochter Rozetra Ezie Dina Polak bij hen 
werd gevoegd - naar Westerbork overge
bracht. Allen overleden later in Midden
Europa.220 
In 1943 doken wederom berichten op over 
nieuwe onderduikers, zoals over de 37-jarige 
koopman Ernst Bollegraaf van de Hogeweg 
die in januari 1943 'vermist' werd. Op 8 april 
1943 werd de verdwijning gemeld van een 
joods echtpaar uit Duitsland dat na een wan
deling niet meer terugkeerde bij hun huisba
zin in de Sint Anfridusstraat.221 Datzelfde jaar 
kwamen er berichten in Amersfoort binnen 
over onderduikers die tegen de lamp waren 
gelopen. In mei 1943 werden Emanuel en 
Betje Hilversum uit de Trompstraat aange
houden in Den Haag, samen met hun zesjarig 
dochtertje Jenny. Ze werden naar Westerbork 
gestuurd en van daaruit, elk afZonderlijk, naar 
Sobibor. Geen van hen overleefde de zomer 
van 1943. In Gelderland werd in juli 1943 
het echtpaar Jacob Abraham Israel Menkoen 
Rozetra Menko-Franken uit de Madoerastraat 
opgepakt, samen met rwee van hun drie kin
deren. Zij werden op 23 juli 1943 in Sobibor 
omgebracht.222 
Sommige personen doken onder vanaf hun 
adres in Amsterdam, waar ze vanaf augustus 
1942 gedwongen vertoefden, hoewel het daar 
veel moeilijker moet zijn geweest om reeds 
bestaande contacten te kunnen benutten. Zo 
waren in augustus 1942 met de ouders van de 
22-jarige Eva Mirjam Sara Elias ook haar jon
ge gezin - haar 23-jarige echtgenoot Hans Jo
achim Ehrlich en hun eerder dat jaar geboren 
zoon Ru di - 'zwangsübergesiedeli naar de 

Nechamah Hirsch overleefde bij haar pleegou
ders als Gemmeke van Wijngaarden de oorlog. 

hoofdstad. Hier werd op 4 mei 1943 hun 
rweede zoon, Herbert, geboren. Op 1 juni lie
ten de ouders beide kinderen onderduiken. 
Het kleinste kind overleed op 10 maart 1944 
door een epidemie. Rudi kwam na verraad in 
Westerbork terecht. Hij genoot een zekere be
scherming doordat hij werd ingeschreven als 
kind van een Duitse soldaat en een joodse 
moeder. Niettemin werd hij herfst 1944 naar 
Bergen-Belsen en vervolgens naar Theresien-

91 



stadt gestuurd. 
Eind juni 1943 doken de ouders Hans en Eva 
onder. Hans kwam als 'Leenden van de Mey
den' als Westwall-arbeider voor de Duitsers in 
Frankrijk terecht waar hij een ontsnappings
route voor Palestina-pioniers opzette; Eva 
vond een onderkomen in Alkmaar en wist 
vervolgens als 'Trijntje Luikenaar' naar Frank
rijk te komen. Ze beleefde hier in augustus 
1944 de bevrijding, maar Hans was een 
maand daarvoor door de Duitsers gearresteerd 
en naar Buchenwald overgebracht, hoewel 
zijn joodse identiteit verborgen bleef. In april 
1945 werd hij bevrijd. Terug in Nederland 
vonden ze in juni 1945 hun zoontje Rudi in 
Eindhoven.223 

Een deel van de Amersfoortse joden vond een 
schuilplaats in de eigen stad. Eén van hen was 
Frederik Walter Kamerling. Hij was de zoon 
van de arts Meijer Kamerling en diens niet
joodse vrouw. Vanwege zijn geestelijke toe
stand werd Kamerling junior in augustus 
1942 opgenomen in Zon en Schild. Toen het 
er medio februari 1943 naar uitzag dat joodse 
patiënten niet langer in medische inrichtin
gen konden verblijven, besloot vader Kamer
ling, 'inmiddels afgezet arts', zijn zoon weg te 
halen. Hij wist hem onder te brengen bij de 
familie Broertjes in de Tuinstraat, waar eerder 
al een joodse onderduiker een schuilplaats 
had gevonden. In augustus 1943 vluchtte de 
niet toerekeningsvatbare onderduiker op een 
avond een naburig huis binnen. Hij werd ver
volgens in het donker door zijn onderduik
geefster en een behulpzame politieman terug
gebracht naar zijn schuiladres. Een dag of drie 
later, op 20 augustus 1943, ontving de politie 
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een melding dat Kamerling junior in over
spannen toestand via de dakgoot bij een 
Duitse buurman naar binnen was geklommen 
en op bed was gaan liggen. De zaak trok pu
blieke belangstelling en ontsnapte ditmaal 
niet aan de aandacht van de Feldgendarmerie. 
Kamerling junior werd vervolgens per taxi 
overgebracht naar Zon en Schild. Mevrouw 
B.J. Broertjes-Mol werd opgepakt en kwam 
via Amsterdam in Kamp Vught terecht, waar 
ze tot 22 december werd vastgehouden. Haar 
onderduiker was naar Westerbork overge
bracht en kwam in september 1943 in Ausch
witz om het leven. 224 
Sommige joden van elders probeerden in 
Amersfoort een veilig heenkomen te vinden. 
Dat liep niet altijd goed af. Op zondagmid
dag 1 november 1942 werd bij het echtpaar 
Romeijn in de Puntenburgerlaan door enkele 
Amsterdamse rechercheurs en een Amers
foortse politiefunctionaris een joods echtpaar 
uit Amsterdam gearresteerd dat later dat jaar 
in Auschwitz zou omkomen. J.J. Voogd uit de 
Langestraat werd eveneens gearresteerd en wel 
vanwege 'het opzettelijk verbergen van Joden'. 
Het elfjarig zoontje van het ondergedoken 
echtpaar wist echter te ontkomen, evenals de 
Amersfoortse melkhandelaar Johan W van de 
Pol van de Weverssingel, die verdacht werd 
van betrokkenheid bij deze onderduik. Van de 
Pol, die contacten onderhield met ambtenaar 
K. Brouwer en het in de Achterhoek onderge
doken echtpaar Cohen, had op dat moment 
reeds aan veertien joden een onderduikplaats 
verschaft. Hij besloot zelf onder te duiken, 
maar zette samen met zijn echtgenote de hulp 
aan joden en andere onderduikers voort. Be
gin maart 1945 kwam de illegale werker op 



noodlottige wijze om het leven toen zijn auto 
abusievelijk werd aangezien voor een onder
deel van een Duitse kolonne en bij Purme
rend door Engelse vliegtuigen onder vuur 
werd genomen.225 
In 1943 meldde de Amersfoortse politie op
nieuw arrestaties 'wegen judenbegünstiging. 
Drie personen werden kort voor kerstmis 
1943 samen met acht ondergedoken joden 
opgepakt. De onderduikers werden samen 
met hun helpers overgebracht naar de Sicher
heitspolizei in Amsterdam.226 Iets dergelijks 
trof Jenny van Lijn- van Nerden die tijdens 
de oorlog samen met haar man enige tijd zat 
ondergedoken op de Hof. Op een gegeven 
moment leek het raadzaam om dit adres te 
verlaten. Zij verhuisde naar de Krommestraat 
terwijl haar man Leonardus Alexander van 
Lijn zijn heil zocht in Amsterda~. Hier werd 
hij echter met elf lotgenoten gearresteerd en 
overgebracht naar Duitsland, waar hij een 
maand voor de bevrijding, 33 jaar oud, over
leed. Zijn vrouw overleefde de bezetting in 
Amersfoort, waar ze zich na de bevrijding tij
delijk vestigde.227 

Lucie Wolsak, een socialistisch georiënteerde, 
gescheiden vrouw die samen met haar jonge 
dochter Marja en haar zoon - die in 1943 het 
huis zou verlaten om een maritieme opleiding 
te volgen - op het Borneoplein 18 woonde, 
had tot 1942 legaal kamers verhuurd aan twee 
joodse ingezetenen. Via haar zoon, die een 
meisje kende dat actief was in de illegaliteit, 
kwam er vermoedelijk in de herfst van 1942 
een joodse man, Eli, als onderduiker in huis. 
Na korte tijd volgde het verzoek of er nog 
ruimte was voor meer onderduikers. Toen 

daarmee werd ingestemd, arriveerde een dag 
later het echtpaar Jo en Lena Shapiro die ge
scheiden waren van hun dochtertje. Later 
volgde een jonge joodse vrouw uit Amster
dam, Naomi. In geval van huiszoekingen 
konden de vier onderduikers op zolder schui
len onder een deel van het schuine dak dat 
daartoe was afgesloten. Aangezien deze schuil
plek erg benauwd was, werd vervolgens een 
schuilplaats in een ruime kast onder de zol
dertrap gemaakt. Omdat de toegang hiertoe 
moeilijk te verbergen viel, werd uiteindelijk 
een schuilplaats aangebracht in de bodem van 
een legkast waardoor een wijde loopgraaf ont
stond. Twee Duitse soldaten die enkele weken 
werden ingekwartierd merkten niets van de 
onderduikers onder hetzelfde dak. 
Een koerierster van het verzet zorgde voor 
voedsel- en distributiebonkaarten. Om ge
noeg voedsel te kunnen aanschaffen voor alle 
aanwezigen zonder op te vallen, deden me
vrouw Wolsak en haar dochter boodschappen 
bij drie verschillende groentewinkels, drie 
kruideniers, drie bakkers en drie melkwinkels. 
Eind 1944 was het inmiddels zo problema
tisch om aan voldoende voedsel te komen dat 
mevrouw Wolsak met een onderduikster met 
gebleekt haar en een slecht vervalst persoons
bewijs naar het oosten van het land trok om 
voedsel tegen kleding en koffiesurrogaat te 
ruilen bij goed bevoorrade boeren. Door 
brandstofschaarste waren de bewoners van het 
huis gedwongen om in de laatste oorlogs
maanden de bovenste verdieping met elkaar te 
delen, waardoor men elkaar nog meer dan ge
woonlijk op de lip zat. 
De onderlinge verstandhoudingen liepen nog
al uiteen. De familie Wolsak kon het goed 
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vinden met Eli, die als vaderfiguur optrad 
voor dochter Marja. Moeder en Eli raakten 
verliefd en zouden kort na de oorlog trouwen. 
De jonge Amsterdamse werd eveneens be
schouwd als een goede vriendin. Met het 
echtpaar Shapiro, dat regelmatig werd voor
zien van boeken uit een uitleenbibliotheek, 
waren de betrekkingen minder hartelijk. Er 
ontstond meer dan eens spanning en irritatie 
tussen hen en de hoofdbewoners, elk met een 
eigen karakter en interesses op een ander vlak. 
Na 'jaren bovenop elkaar te hebben gezeten', 
zo schreef dochter Marja later, 'werd zelfs de 
manier waarop hij zijn vork hanteerde een le
vensgrote bron van ergernis'. Ze besefte dat Jo 
het niet gemakkelijk had: 'in zekere zin waren 
we zijn cipiers waar hij onze gevangene was, 
wij waren vrij terwijl hij huisarrest had, wij 
waren de bewoners waar hij geduld werd, wij 
waren grootmoedig waar hij genoodzaakt was 
dankbaar te zijn' .228 

Het ondergrondse leven legde een zware druk 
op veel onderduikers. Ze mochten niet opval
len, ze moesten zich zoveel mogelijk stil hou
den. Bovendien moesten ze zich steeds aan
passen aan eventueel aanwezige huisgenoten. 
De behandeling van onderduikers was niet 
overal even aangenaam. Terwijl sommigen het 
goed konden vinden met begripsvolle onder
duikgevers, troffen anderen het slechter en 
waren ze gedwongen grote bedragen te beta
len voor de genoten 'gastvrijheid'. De bewe
gingsvrijheid was zeer beperkt. Dat liet door
gaans weinig ruimte over om veel activiteiten 
te ontplooien om de dag door te komen. Ver
veling was voor velen een bekend fenomeen. 
Evenzeer aanwezig was een ander fenomeen: 
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angst om ontdekt te worden op het illegale 
onderduikadres. Men vreesde huiszoekingen, 
razzia's of verraad door nieuwe buren of 
buurtgenoten. Bij dreigend gevaar moest vaak 
besloten worden om het onderduikadres te 
verlaten en snel elders onderdak te zoeken, 
met alle problemen van dien. Veel onderdui
kers waren gedwongen meer dan eens hun 
schuilplaats tijdelijk dan wel permanent te 
verlaten. Een verhuizing van het ene adres 
naar het andere was een beklemmende en ris
kante gebeurtenis. 
Een joodse leraar Frans uit Amsterdam, die 
aanvankelijk in mei 1943 in Bennekom was 
ondergedoken, kwam op 23 oktober 1944 via 
Barneveld in Amersfoort terecht, waar hij 
slechts vier dagen verbleef alvorens hij wegens 
mogelijk verraad naar Laren vertrok. Hij ver
bleef bij een muziekleraar in de Schimmel
penninckstraat. 'Gewasschen, geschoren, ge
voed, gewarmd. Huiselijkheid- muziek-

_ beschaafde menschen' noteerde hij met waar
dering in zijn dagboek. Dit verblijf stond 
blijkbaar in contrast met een eerdere onder
duikplek waar hij naar eigen zeggen tussen 
het 'rapalje' had gezeten.229 Een andere joodse 
onderduikster die haar ervaringen in een dag
boek vastlegde was de ongeveer 65-jarige me
vrouw L. Ziekenoppasser-Sjouwerman. Zij zat 
vanaf februari 1943 samen met haar blinde 
man ondergedoken. Na eerdere verblijven in 
Rumpt, Beesd, Utrecht en Amsterdam kwa
men ze begin oktober 1943 in Amersfoort. 
Nadat ze 's avonds laat per trein waren aange
komen, werden ze vriendelijk ontvangen door 
een 80-jarige weduwe en haar 60-jarige doch
ter Idainde Mathias Withoosstraat. 'De ille
galen hadden hier alles voor ons in orde ge-



De 'tweeling' Verhey. Een joods meisje (links) 
met haar 'zusje~ 

maakt en er was afgesproken, dat we hon
derdvijftig gulden per maand voor ons beiden 
zouden betalen.' Het huis, waar ze een eigen 
kamer kregen, zag er keurig uit. De onderdui
kers moesten stil zijn 'opdat de buren niet 
zouden hooren dat er menschen in huis wa
ren. We mochten wel door de gordijnen heen 
zien doch deze vooral niet opzij schuiven. We 
zouden bij de dames aan tafel eten, mochten 

niet in de voorkamer komen, want deze gaf 
uitzicht op den straat en dan was er kans dat 
de buren ons zouden zien.' De tussendeuren 
tussen voor- en achterkamer bleven gesloten. 
Als er werd aangebeld, werden de onderdui
kers naar de keuken gestuurd. Toen een buur
meisje onverwacht met haar verloofde op be
zoek kwam, brachten ze eens een hele avond 
in de koude keuken door. 
's Avonds zaten de vier om de open haard, 
moeder en dochter waren aan het handwer
ken, de heer Ziekenoppasser dicteerde en zijn 
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vrouw schreef. Mevrouw Ziekenoppasser ging 
eveneens handwerken en maakte poppen voor 
familieleden en buren. Alleen de zoon van de 
weduwe, die met zijn gezin op de Kapelweg 
woonde, wist van de aanwezigheid van de on
derduikers. Hij nodigde zijn moeder, zus plus 
de twee onderduikers in 1943 uit om bij hem 
het kerstfeest te vieren. Nadat er surprises met 
gedichten waren gemaakt, liepen de onder
duikers op 25 december in een half uur naar 
de Kapelweg, waar ze tot 's avonds bleven. 
'Nadat we de familie onze hartelijken dank 
voor deze onvergetelijken dag hadden be
tuigd, gingen we in donker aan den arm van 
opoe naar huis, ons erover verheugende, dat 
er nog ariërs waren, die joden goed wilden 
ontvangen.' 
Toen het voorjaar van 1944 kwam, wilde de 
onderduikgeefster graag de deuren van de 
achterkamer openzetten om frisse lucht bin
nen te laten. 'En daarmee begon weer onze 
onrust en misère.' Het was immers gevaarlijk 
de deuren open te zetten, omdat omwonen
den dan in de achterkamer konden kijken. 
'Wij wilden wel boven blijven, maar ook dat 
ging moeilijk, omdat dan ons eten naar boven 
gebracht moest worden en dat gaf vele moei
lijkheden. Opoe begon lastig te worden, 
maakte vele aanmerkingen en zeide ons, dat 
we tegen het voorjaar een ander tehuis moes
ten zoeken.' Het echtpaar vertrok daarop in 
mei 1944 naar Hilversum waar ze op vier ver
schillende adressen verbleven totdat ze bevrijd 
werden. 230 Ze behoorden tot de circa 16.000 
van de 25.000 joodse onderduikers die de 
oorlog overleefden.231 
Tot de overlevenden behoorden ook Henri 
van Raalte en zijn vrouw, plus hun twee in 
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Nederland verblijvende zonen. Slechts voor
zien van enige handbagage doken zij allen be
gin april 1943 op verschillende adressen in 
Amersfoort en omgeving onder, nadat het 
personeel een keuze had mogen maken uit de 
nog aanwezige goederen in zijn textielzaak 
De stoffen, lakens en dekens konden dienen 
als ruilobject om voedsel te bemachtigen tij
dens de verdere bezetting. De Leusdense on
derduikgevers van zoon Nan, die in de zomer 
van 1942 was getrouwd met een Rotterdamse 
verpleegkundige, kregen na enige tijd gezel
schap van diens echtgenote, G.J. van Raalte
van Gelder. Toen zij zwanger raakte, werd het 
onderkomen in de Schutterhoeflaan te klein 
en kwam ze terecht bij een streng gerefor
meerd echtpaar in de Muurhuizen. Ze mocht 
haar man vervolgens laten overkomen, waarna 
ze samen de geboorte van hun dochter in juli 
1944 beleefde. Het jonge gezin maakte uit
eindelijk de bevrijding mee bij de familie Bui
tenrust Hettema in de Prinses Marielaan_232 

Terwijl sommige onderduikers een handvol 
verhuizingen beleefden tijdens de bezetting, 
zagen anderen een schier eindeloze rij van on
derduikadressen aan zich voorbijtrekken. Sieg 
van Maagdenburg uit de Pascalstraat dook in 
1942 als tienjarig kind samen met zijn ouders 
en oudere broertje onder. Op een avond kon
digden zijn ouders ineens aan dat ze hun huis 
verlieten. Nieuwsgierig naar de bestemming 
kreeg Sieg slechts te horen: 'Je ziet het wel' . 
Het gezin belandde via een Apeldoornse za
kenrelatie uiteindelijk in Ugchelen. Toen va
der de inhalige onderduikgevers daar begon te 
wantrouwen, week het gezin uit naar Den 
Haag. Van daaruit werden de gezinsleden op 
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afZonderlijke plaatsen ondergebracht. De jon
ge Sieg verbleef onder meer in Rijswijk, in 
Leeuwarden, in Tjummarum, in Wijk bij 
Duurstede en enkele maanden in Amersfoort. 
Hij bleef zelden lang op het zelfde adres; tel
kens weer werd hij met zijn koffertje in de 
hand per trein naar een nieuw adres gebracht. 
Hij bivakkeerde tijdens de oorlog op niet 
minder dan 37 adressen, als laatste in 
Vroomshoop bij een gereformeerd kinderloos 
echtpaar dat hem op zondag braaf naar de ca
techisatie stuurde. In sommige plaatsen ging 
hij naar school, maar het door hem genoten 
onderwijs was erg fragmentarisch.233 
Lang niet alle onderduikers brachten een 
groot deel van hun tijd in noodgedwongen le
digheid door. De naar de Achterhoek vertrok
ken bakker Henry Cohen, die daar met zijn 
gezin onder de naam van de familie Bos in
woonde bij een boerengezin, raakte daar be
trokken bij het verzet. Hij deed mee aan de 
activiteiten van een illegale groepering die 
zorgdroeg voor persoonsbewijzen, bonkaarten 
en eten voor onderduikers. Voorts zocht hij 
adressen voor onderduikers. Cohens echtge
note maakte zich verdienstelijk door handte
keningen op de persoonsbewijzen te verval
sen. Om het risico van arrestatie zo !dein 
mogelijk te houden, verhuisde het gezin Co
hen tijdens de onderduik niet minder dan 22 
maal. In de buurt van Doetinchem beleefden 
ze in 1945 de bevrijding.234 
Andere joodse onderduikers werden eveneens 
ingezet bij illegale activiteiten. Het bij Piet 
Brandsen ondergebrachte echtpaar Felix Levi 
en Flory Levi-Cohen maakte zich tot de arres
tatie van hun gastheer medio 1944 verdien
stelijk door de administratie bij te houden 

van distributiebescheiden die door de illegali
teit werden gedistribueerd. Ze typten boven
dien artikelen uit Het Parool over.235 In het 
bekende Amersfoortse pand 'tHuis van 01-
denbarnevelt alias Huize Bollenburg was een 
drukkerij gevestigd van de familie Van Wijn
gen. Tussen een plafond en een vloer bevond 

Het Huis van Oldenbarnevelt aan de Muurhui
zen gezien vanaf de Zuidsingel op een prent
briefkaart naar een tekening van Sara van Heu
kelom(I885-1963). In dit huis waren in de 
oorlog diverse joodse onderduikers onderge
bracht. 
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zich hier een loze ruimte van zeker een meter 
hoog, waar joodse onderduikers zich bij nade
rend gevaar schuilhielden. Deze onderduikers, 
vijf joden en een niet-joodse kunstschilder, 
waren in mei 1944 in het huis getrokken na
dat ze vanaf 1942 onderdak hadden genoten 
bij Mej. E. Loke op het adres Muurhuizen 1. 
Vanwege een restauratie waren ze echter ge
dwongen om - binnen de straat - te verhui
zen. Niet lang daarna kregen ze gezelschap 
van nog twee joodse onderduikers. Zij allen 
assisteerden bij de vervaardiging van allerhan
de illegaal drukwerk, variërend van de illegale 
bladen Oranje Bulletin en Het Baken tot valse 
Ausweise. Ook hielpen de onderduikers bij het 
knippen van armbanden die waren bedrukt 
voor de Binnenlandse Strijdkrachten.236 
In het gewapende verzet waren joden even
eens actief. De ongehuwde bankwerker en 
metaalbewerker Piet Rubens was één van hen. 
Hij maakte deel uit van de illegale groep van 
Jan Braam, die aan het hoofd stond van de 
Binnenlandse Strijdkrachten in Lienden. Op 
maandag 23 april 1945 raakte de groep bij de 
boerderij van Braam op de Schothorsterlaan 
verzeild in een vuurgevecht met Duitse mili
tairen. Verschillende verzetsmensen kwamen 
om het leven. Enkele anderen, onder wie Ru
bens, wisten te ontkomen. Rubens werd ver
borgen door een inwoner van Hoogland, 
maar alsnog door Duitsers ontdekt. Tussen 
Hoogland en Soest werd hij vervolgens door 
een Duitse onderofficier om het leven ge
bracht.237 

Duitsers vormden bepaald niet het enige ge
vaar voor (ondergedoken) joden. Ook voor de 
Nederlandse politie diende men meer dan 
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eens op te passen. Wie wel en niet vertrouwd 
kon worden, was in veel gevallen niet snel en 
eenduidig vast te stellen. De leider van het 
Amersfoortse politiekorps, commissaris G. 
Goorhuis, werd op 21 april 1943 door de 
Duitse autoriteiten ontslagen. Blijkbaar be
wees hij de bezetter onvoldoende diensten. 
Naar verluidt zou hij onder meer waarschu
wingen hebben gegeven aan joden alvorens 
ondergeschikten er op uit werden gestuurd 
om hen te arresteren; in de inschakeling van 
zijn korps bij de jodenvervolging leek hij 
evenwel geen reden te zien om ontslag te ne
men. Hij werd op 1 juni 1943 opgevolgd 
door majoor Willem Marinus Versteeg, een 
47 -jarig lid van de NSB en begunstiger van de 
Germaansche SS. Deze voormalige Wage
ningse korpschef bleef nauwelijks zeven 
maanden in Amersfoort. 238 Onder zijn kort
stondige bewind waren vanaf september 1943 
verschillende te Schalkhaar in nationaal-socia
listische stijl opgeleide politiefunctionarissen 
actief in het korps, onder wie wachtmeester 
Diederik Lutke Schipholt, een lid van zowel 
de NSB als de Nederlandsche SS. Hoewel 
Versreeg de beginselen van de nieuwe orde 
volmondig onderschreef, ging hij aanvaringen 
met de plaatselijke WA niet uit de weg. Dat 
droeg mogelijk bij rot zijn spoedige vertrek als 
korpschef in december 1943, waarop hij naar 
Schiedam vertrok. Nog diezelfde maand trad 
zijn opvolger Jacob Breugem aan. Deze 37-ja
rige korpschef was in Rotterdam als lid van de 
NSB en de SS chef geweest van de zogeheten 
politieke inlichtingendienst die jacht maakte 
op illegale werkers en joodse onderduikers. 
Hij bouwde in Amersfoort een ongunstige re
putatie op als 'mensenvanger' en kon rekenen 



op de waardering van Rauter,239 Bij een schiet
incident eind november 1944 kwam hij om 
het leven. Deze fanatieke politieman zette een 
politieke dienst op binnen het korps die even
eens jacht maakte op illegale werkers en jood
se onderduikers. Hierin werkten vier jonge 
politiefunctionarissen. 
Jan Johannes Cabalt was wachtmeester bij de 
politie in Rotterdam voordat hij op 17 januari 
1944 op eigen verzoek werd aangesteld bij de 
gemeentepolitie te Amersfoort als wachtmees
ter en, later, opperwachtmeester. Hij was lid 
van de NSB en de Germaansche SS. Samen 
met de eveneens uit Rotterdam afkomstige 
opperwachtmeester en NSB' er Jacob Tol werd 
hij door Breugem geplaatst in de politieke 
dienst, die samenwerkte met de SD. Wacht
meester Lutke Schipholt werd eveneens in de
ze dienst geplaatst. Lutke Schipholt maakte 
zich door zijn optreden zo berucht dat de 
plaatselijke illegaliteit zich uiteindelijk ge
noodzaakt zag hem nog op 14 maart 1945 te 
liquideren. Als vierde man in de politieke 
dienst fungeerde de in december 1943 in het 
korps opgenomen Schalkhaarder Lubberrus 
Beumer, met de rang van wachtmeester.240 
De politieke dienst liet vanaf maart 1944 een 
dodelijk spoor achter onder joodse onderdui
kers en andere vervolgde personen in Amers
foort en omgeving. Op 8 maart 1944 ontving 
korpschef Breugem telefonische informatie 
van de Rotterdamse politie over Emma van 
Dillewijn uit de Scheltemalaan. Deze 43-jari
ge ambtenares van de commissie van advies 
voor gezinsverpleging zou zowel in de haven
stad als elders joden hebben ondergebracht. 
Cabalt en Beumer werd opgedragen een on
derzoek in te stellen. De politiefunctionaris-

sen togen daarop naar het huis waar mejuf
frouw Van Dillewijn, die de deur opende, 
werd gearresteerd. Een hier ondergedoken 
joodse onderwijzer maakte zich daarop snel 
uit de voeten. De twee politiemannen door
zochten het huis en troffen beneden in huis 
twee oudere joodse dames aan die zich ver
borgen hielden in een kast. Boven in huis 
werden nog vijf joden gevonden. De zes vrou
wen en de man, allen tussen de 44 en 61 jaar, 
werden gearresteerd, per auto overgebracht 
naar het politiebureau en daarop samen met 
hun onderduikgever naar Rotterdam gezon
den. Een in huis aanwezige assistente van juf
frouw Van Dillewijn zag vervolgens kans drie 
afwezige bewoners van het pand te waarschu
wen om weg te blijven. De in huis aanwezige 
voedingsmiddelen werden, evenals de zich 
daar bevindende beroepsadministratie in be
slag genomen, waarna het huis werd gesloten 
en verzegeld. Bovendien eigende Beumer zich 
geld toe van de officiële bewoonster van het 
pand. De onderduikers werden via Wester
bork op transport gesteld naar het oosten. 
Emma van Dillewijn overleed op 6 maart 
1945 in Kamp Ravensbrück.24I 
Op 10 maart 1944 volgde opnieuw een actie 
naar aanleiding van een door Breugem ont
vangen tip. Hij stuurde vier man van de poli
tieke dienst naar een kleermakerij in Hilver
sum. Hier werden de eigenaar van de 
kleermakerij en een van spionage verdachte 
man gearresteerd, evenals de daar als kleerma
ker werkzame Amsterdamse jood Mozes 
Krant, wiens aanwezigheid niet was verwacht. 
Zij werden overgebracht naar het bureau in 
Amersfoort en in handen gesteld van de Duit
sers. Zowel de eigenaar van de kleermakerij 
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De joodse onderduiker Salomon Klein werd vlak voor het einde van de oorlog 
ontdekt en dood geschoten. 



soonsbewijs tonen dat op naam stond van 
Maria van der Heide. Hoewel ze ontkende 
jodin te zijn, werd ze meegenomen naar de SS 
in de Cavaleriekazerne terwijl haar portemon
nee en drie gouden ringen werden ontvreemd. 
Haar man, die eveneens in Amersfoort was 
ondergedoken, werd diezelfde ochtend gear
resteerd in een theehuis aan de Barchman 
Wuytierslaan nabij de Vlasakkers. Het in ja
nuari 1943 ondergedoken echtpaar werd op 1 
september overgebracht naar de SD in Am
sterdam en een dag later naar Westerbork. Ze 
werden op transport gesteld naar Auschwitz. 
Haar man, Maximiliaan Harmsen, zou uitein
delijk sterven in Maurhausen; zij werd op 5 
mei in een kamp in Sudetenland bevrijd.247 
Na augustus 1944 nam de anti-joodse activi
teit van deze politiemannen sterk af. Na 5 
september 1944 - de Dolle Dinsdag waarop 
de bevrijding nabij leek nadat Radio Oranje 
abusievelijk had gemeld dat het Britse leger 
Nederland had bereikt- trad de laatste fase in 
van de Duitse bezetting. Sommige nationaal
socialisten, zoals burgemeester Harloff, 
vluchtten oostwaarts. De bezetter en zijn ach
tergebleven handlangers traden in deze perio
de, waarin de geallieerde opmars zich lang
zaam voltrok, geenszins gematigder op, maar 
richtten hun pijlen veel meer op het verzet. 
Hierdoor leek de dreiging voor joodse onder
duikers enigszins af te nemen, hoewel dat 
voor hen nog geen reden was om opgelucht 
adem te halen. Bovendien werd de situatie in 
bezet gebied steeds nijpender; er heerste ge
brek aan voedsel en brandstoffen. 
De 39-jarige koopman Sam Klein uit de 
Scherbierstraat die samen met zijn vrouw zat 
ondergedoken in een kleine boerderij tussen 

Leo Horowitz zat ondergedoken bij een familie 
op de Steven van der Hagenlaan 4. Op 5 mei 
1945 maakte hij daar de bevrijding mee. 

Hooglanderveen en Nijkerk werd kort voor 
de bevrijding in zijn schuilplaats ontdekt. Het 
pand waar het echtpaar verbleef werd op 18 
april1945 onverwacht door Nederlandse 
SS' ers doorzocht op onderduikers. Klein werd 
ontdekt en achter het kippenhok doodgescho
ten, zijn vrouw Jet Klein-van der Horst wist 
te ontsnappen.24S 
Inmiddels kwamen de Engelse en Canadese 
legers eindelijk dichterbij. De bezetter bereid
de de verdediging van de stad voor door brug-

103 



gen, schepen en boerderijen op te blazen en 
de Barneveldsebeek buiten haar oevers te la
ten treden. Veel Duitse troepen trokken sa
men in en rond de stad. In de laatste angstige 
weken kwam op vrijdag 4 mei het bericht dat 
de Duitse troepen in Nederland zich de vol
gende dag zouden overgeven. Het bericht van 
de wapenstilstand leidde de volgende ochtend 
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tot grote drukte in het centrum van de stad. 
Terwijl de Duitsers nog in de stad waren, 
maakten enkele schietpartijen dodelijke 
slachtoffers in de gespannen situatie. Pas op 
maandag 7 mei arriveerden de eerste Canade
zen. De bevrijding van Amersfoort was daar
mee, na bijna vijf jaar, een feit . 



Naoorlogs herstel 

Er was niet één joodse gemeenschap die niet 
zwaar had geleden onder de nationaal-socia
listische jodenvervolging. Van de ruim 
140.000 joden die Nederland telde aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, wa
ren er ongeveer 107.000 naar Midden- en 
Oost-Europa gedeporteerd. Meer dan 
100.000 van hen- veertig procent van de Ne
derlandse oorlogsdoden en ruim zeventig pro
cent van de joodse gemeenschap - kwamen 
daar om het leven. De meeste overlevenden 
bestonden uit onderduikers, gemengd gehuw
de joden en degenen die van deportatie waren 
vrijgesteld.249 
De joodse gemeente Amersfoort had vele do
den te betreuren. In de eerste chaotische na
oorlogse maanden was het niet eenvoudig een 
nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen. 
In het begin bestond er nog hoop. Wellicht 
hadden sommigen kans gezien om onder te 
duiken, anderen hadden misschien het zware 
bestaan in de kampen weten te doorstaan. 
Dergelijke hoopvolle gedachten draaiden veel
al op een teleurstelling uit. Naarmate in gro
tere kring bekend werd dat de deportaties 
vanuit Westerbork daadwerkelijk in dienst 
hadden gestaan van de uitroeiing van de jo
den, raakten velen bevangen door een trieste 
wanhoop. 

De 21-jarige Jaap van Praag, die ruim twee
en-een-half jaar ondergedoken had gezeten in 
Amersfoort, trof enige tijd na de bevrijding 
een nichtje in de Langestraat dat Auschwitz 
had overleefd. 'Wanneer komen de anderen, 
vraag ik. De anderen? Die zijn vergast, alle
maal. Vergast, ik had dat woord nog niet ge
hoord. Je bent gek, zeg ik nog, je moet me 
niet helemaal in de maling nemen. De helft 
zal toch wel terugkomen? [ .. ] Pas na maanden 
drong het tot ons door dat zo'n zestig familie
leden waren omgekomen in de kampen: 
doodgeslagen of vergast.'250 
In de herfst van 1945 ging men ervan uit dat 
tweederde van de 640 joodse Amersfoorters 
uit 1939 (een opgave van de gemeente) niet 
meer in leven waren. De stad telde op dat 
moment ongeveer 214 joodse ingezetenen. 
Een aantal Amersfoortse joden dat de oorlog 
had overleefd, woonde inmiddels elders, ter
wijl22 joden uit andere plaatsen (vermoede
lijk voor een groot deel ex-onderduikers uit 
de regio) zich hier nieuw gevestigd hadden. 
Een latere telling gaf een iets minder triest 
beeld. In juni 1946 bestond er nog altijd geen 
volledig overzicht, maar er waren toen 373 
joodse overlevenden bekend, waaronder 114 
gemengd gehuwden en hun kinderen. Voorts 
waren er 59 joden in Baarn, twee in Leusden, 
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65 in Soest en elf in Soestdijk.25I Zij hadden 
het overleefd maar, zoals Van Adelberg schreef 
over de Amersfoortse joden die hij na de oor
log leerde kennen: 'Niemand van hen is zon
der doden'. 252 
Bij de volkstelling op 31 mei 1947 gaven 86 
mannen en 105 vrouwen, ofte wel191 perso
nen, te kennen joods te zijn (waaronder vier 
Portugees-Israëlieten) ; anderen wilden niet 
meer als jood geregistreerd worden en kozen 
een andere omschrijving van hun levensbe
schouwing of verzwegen deze. De 191 beken
de joden vormden nog slechts 0,24% van de 
Amersfoortse bevolking die 55.996 personen 
omvatte. Van de joodse minderheid behoorde 
29,3% tot de leeftijdsgroep van 0 tot 20 jaar 
(waaronder dertien kinderen die russen 1940 
en 1945 waren geboren), 36,1% was tussen 
de 21 en 39 jaar en 22,5% was tussen de 40 
en 64 jaar. De overige 12,1% was 65 jaar of 
ouder. Met name de leeftijdsgroep russen 16 
en 24 jaar was zwaar aangetast; deze jongeren 
maakten nog geen negen procent van de 
plaatselijke joden uit. Het jongste lid van de 
joodse gemeenschap was een meisje geboren 
in 1947, van nog geen half jaar. Het oudste 
lid was een vrouw van boven de 85 jaar_253 

Wie terugkwam in de stad- teruggekeerd uit 
de onderduik, in een enkel geval uit de ver
nietigingskampen - moest bij nul beginnen. 
'Je komt volkomen berooid terug', aldus een 
onderduiker.254 De oude woonruimte kon 
lang niet altijd direct worden betrokken. 
H.H. Herschel die, tot hij in augustus 1942 
met zijn gezin onderdook, in de Fahrenheit
straat in Amersfoort had gewoond, deed eind 
juli 1945 zijn beldag bij het Militair Gezag. 

106 

Deze overheidsinstantie, die veel bestuursta
ken waarnam in de eerste periode na de be
vrijding, vernam van Herschel dat de afdeling 
Bouw- en Woningroezicht van de gemeente 
Amersfoort reeds enkele weken daarvoor had 
toegezegd dat hij weer gebruik kon maken 
van zijn woning. Tot Herschels 'verwondering 
en ... verontwaardiging' was hem vervolgens 
echter gebleken dat de bewoonster, de echtge
note van 'een N.S.B.-er, die nu ook zijn straf 
ondergaat', van het Militair Gezag te horen 
had gekregen dat zij de woning niet hoefde te 
verlaten. Later bleek dit het gevolg van het 
feit dat een van haar kinderen TBC had. Pas 
na enige aandrang kreeg Herschel vervangen
de woonruimte aangeboden door de gemeen
te. 255 
Woonruimte was niet het enige probleem 
waarmee joden geconfronteerd werden . Naast 
allerlei geestelijke schade die niet te compen
seren viel, waren er tal van andere, materiële 
schadeposten waar mogelijkerwijs nog wel iets 
te herstellen was. Dat vroeg in veel gevallen 
om een lange adem. Nabestaanden probeer
den te achterhalen wat er gebeurd was met de 
bezittingen van omgekomen familieleden. 
Vaak was onduidelijk wat er precies was ge
beurd. 
In oktober 1945 was een familielid tot be
windvoerder benoemd van de weduwe Mietje 
Houtkruijer-Klein uit de Dollardstraat die 
eind 1942 op 63-jarige leeftijd vanuit Amster
dam naar Auschwitz was gedeporteerd. Dit 
leidde er in mei 1946 toe dat het plaatselijk 
bureau van het Nederlands Beheersinstituut, 
de instelling die namens de overheid toezag 
op het beheer van onder meer joodse vermo
gens, bij het Bureau Roerende Goederen al-



Bericht van het Rode Kruis over het omkomen van Mietje Houtkruyer-Klein in Auschwitz. 
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hier informeerde wat er gebeurd was met de 
inboedel van deze vrouw. Uit het antwoord 
bleek dat de goederen waren overgebracht 
naar de school in de Lange Beekstraat en ver
volgens formeel waren overgegaan in handen 
van de Lippmann-Rosenthal bank. 'Wat ten
slotte van de goederen is terechtgekomen kan 
ik u niet mededeelen. '256 Pas in september 
1949 kon haar overlijden in Auschwitz op 7 
december 1942 definitief worden vastgesteld. 
Uiteindelijk werd in november 1949- bijna 
zeven jaar na haar overlijden- door de 
Amersfoortse notaris Hoevers vastgesteld wie 
de erfgenamen waren van deze kinderloze we
duwe van wie geen testament was overgele
verd. Haar erfgenamen waren haar in januari 
1949 overleden gehuwde zus Debora; haar 
zus Marianne die samen met haar echtgenoot 
op 9 april 1943 in Sobibor was omgebracht, 
maar die een zoon had nagelaten; plus haar 
eveneens gehuwde zus Naatje. Mogelijk wa
ren haar twee ongehuwde broers Andries en 
Leonard nog in leven op het moment van 
haar overlijden, maar omdat zij tijdens de be
zetting waren overleden, kon hen nu niets 
meer ten deel vallen. Uiteindelijk kwam zowel 
aan haar beide zwagers als aan haar neef een 
derde deel van de nalatenschap toe, die be
stond uit een winkelpand in de Langestraat 
en aanspraken op banktegoeden en aande
len.257 
Problemen waren er ook voor de Duitse 
vluchtelingen die vanaf de jaren dertig ge
tracht hadden een bestaan in Amersfoort op 
te bouwen. Tot hen behoorde Hans Lange die 
zich in 1935 in Nederland had gevestigd. De 
zaak die Lange samen met zijn geloofsgenoot 
Otto Bernhard Berets dreef, was tijdens de 
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bezetting onder diverse Verwalter geplaatst 'en 
grondig leeggehaald' . Lange was in de zomer 
van 1942 ondergedoken en maakte zich tij
dens de bezetting verdienstelijk in de illegali
teit, later was hij actief in het Strijdend ge
deelte van de Binnenlandse Strijdkrachten, 
gewest Veluwe. Op 10 mei 1940 bezat hij de 
Duitse nationaliteit die eind 1941 door de be
zetter vervallen werd verklaard, zoals bij alle 
Duitse joden in Nederland. Niettemin gold 
hij voor de Nederlandse overheid nog steeds 
als Duitser, zodat hij na de bevrijding op basis 
van het Besluit Vijandelijk Vermogen als vij
and werd beschouwd. Dat leidde ertoe dat 
zijn bezittingen, zowel privé- als bedrijfsver
mogen, in september 1945 onder beheer wer
den gesteld van een Amersfoortse advocaat. 
Op verzoek van Lange adviseerde de Amers
foortse vertegenwoordiger van het Beheersin
stituut zijn bazen in Den Haag een maand la
ter om Lange niet langer als vijand aan te 
merken. Pas eind januari 1946 ontving Lange 
de gewenste non-enemy verklaring. Daarmee 
werd het beheer over zijn 'vijandelijke' vermo
gen na vier maanden beëindigd. Vervolgens 
ontving hij in februari 1947, ruim een jaar la
ter, een rekening van f 373,- voor het uitgeoe
fende beheer gedurende acht maanden. Lange 
maakte bezwaar tegen deze rekening, die er 
standaard van uitging dat het beheer in mei 
1945 was begonnen, een periode waarin hij 
nota bene nog in dienst was van de Binnen
landse Strijdkrachten. Er gingen vervolgens 
heel wat brieven heen en weer tussen Lange, 
die in de tussentijd tot Nederlander werd ge
naturaliseerd, en het Beheersinstituut, voordat 
in mei 1949 eindelijk besloten werd tot ont
heffing van de betaling over de periode tussen 



mei en september 1945.258 
Een ander probleem dat zich voordeed had 
betrekking op levensverzekeringen. Slager Ben 
Polak uit de Arnhemsestraat was een van de
genen wiens polis door de bezetter was afge
nomen. In oktober 1945 wendde hij zich 
daarom tot de Commissie voor Rechtsherstel 
en Beheer in Amersfoort: 'De moffen hebben 
mijn levensverzekeringspolis afgekocht en het 
geld ingepikt. Nu is de polis waardeloos inzo
verre, dat ik wel een nieuwe verzekering er 
mee kan sluiten, doch tegen betaling van 
idem zoveel.' Hij verzocht de commissie be
leefd 'welwillende aandacht' aan deze kwestie 
te wijden. De commissieleden beperkten zich 
er echter toe een afzonderlijke, landelijke re
geling voor levensverzekeringspolissen af te 
wachten.259 
Polak bekommerde zich voorts om het beheer 
van de bezittingen van zijn oudere broer, de 
koopman Hijman Polak uit de Lange Berg
straat die op 11 november 1942 in Annaberg 
was overleden na uit Westerbork te zijn weg
gevoerd. Hijman overleed samen met zijn 
zoon Pinéchas, twee-en-een-halve week na de 
dood van zijn moeder Roza Polak-Beem en 
zijn twee jongere zussen in Auschwitz. Hoe
wel allen dus op soortgelijke wijze in dezelfde 
periode waren omgekomen, had de Neder
landse overheid besloten om in dergelijke ge
vallen de behandeling van de nalatenschap op 
bureaucratisch nauwgezette wijze af te hande
len. Dit betekende dat de nalatenschap van de 
gezinsleden niet gelijkmatig verdeeld werd 
over de nabestaande familieleden, maar dat 
men redeneerde dat Roza's halve bezit van de 
huwelijksgemeenschap eerst toeviel aan haar 
man en haar zoon, die op het moment van 

haar overlijden weliswaar nog in leven waren 
maar niets in ontvangst konden nemen. De 
nalatenschap van Hijman Polak kwam vervol
gens toe aan de leden van de familie Polak. 
Bij elke fictieve overerving hief de staat der 
Nederlanden successierechten. De bewind
voering van Polak over zijn broers bezittingen 
werd eind 1947 beëindigd nadat hij tien 
maanden daarvoor bij het Beheersinstituut 
had laten weten dat hij tot verdeling van de 
resterende boedel wilde overgaan nu de de
portatie inmiddels bijna vijf jaar daarvoor had 
plaatsgevonden. 260 
Soms waren goederen in bewaring gegeven bij 
niet-joodse vrienden en kennissen. Indien de 
oorspronkelijke eigenaars de oorlog hadden 
overleefd, konden de bezittingen na de bevrij
ding weer worden teruggegeven. In sommige 
gevallen ontstonden er problemen wanneer 
die bezittingen na de oorlog werden opgeëist, 
onder meer wanneer nabestaanden zich over 
de spullen probeerden te ontfermen. Dergelij
ke problemen deden zich voor ten aanzien 
van het Amersfoortse kostersechtpaar dat in 
Polen was omgekomen: Abraham Härtz en 
Reeltje Marlina H ärtz-Horneman uit de Al
hert Hahnstraat. Goederen van het echtpaar 
waren niet alleen door een Amersfoortse expe
diteur opgeslagen, ook een bevriende vrouw 
uit de straat had goederen in bewaring geno
men. Na de bevrijding ondernam de enig 
overgebleven zus van Reeltje Marlina Härtz
Horneman, die als bewindvoerster voor Abra
ham Härtz optrad, pogingen om alle nog aan
wezige goederen terug te krijgen. Dit 
veroorzaakte problemen omdat de buurvrouw 
tijdens de oorlog geld en pakjes naar het echt
paar in Amsterdam, later mogelijk ook in 
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Vught, had gestuurd. Onduidelijk was na de 
oorlog of daarover een mondelinge afspraak 
was gemaakt, inhoudende dat de daaraan ver
bonden kosten op enigerlei wijze vergoed 
konden worden met in bewaring gegeven be
zittingen.261 
Het rechtsherstelliet vaak lang op zich wach
ten, niet alleen vanwege ingewikkelde regelin
gen maar ook uit bureaucratische traagheid. 
In 1954 werd het laatste pand, waarvan een 
eigenaar of n te traceren was, teruggegeven. 
Het duurde vervolgens nog tot de zomer van 
1957 eer de overdracht van de laatste Amers
foortse huizen uit joods bezit, waarvoor zich 
geen direct rechthebbenden hadden gemeld, 
kon worden afgehandeld.262 

Langzaamaan begonnen de aanwezige joden 
na de bevrijding gestalte te geven aan een 
nieuw gemeenschappelijk bestaan. Het plaat
selijke centrum van het joodse leven, de syna
goge, werd na de bevrijding in bedroevende 
toestand aangetroffen. Het was een 'holle 
ruimte, vuil, bankloos, vloerloos', zonder Al
memor (centrale verhoging) en Aron Hako
desj (Heilige Ark). De vrouwengalerij was ver
dwenen evenals de fraaie lampen. Buiten het 
gebouw had zich tijdens de bezetting puin en 
vuil opgehoopt. De eerste diensten op sjah
batochtend vonden daarom plaats in een win
kelpand van de firma Van Raalte in de Lange
straat en vervolgens in de Openbare Leeszaal. 
Het aantal aanwezigen was naar omstandighe
den behoorlijk, maar zou spoedig 
teruglopen.263 
Om sturing te geven aan de zich herstellende 
gemeente werd in de zomer van 1945 een 
nieuwe kerkenraad samengesteld nadat daar-
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voor op 11 augustus verkiezingen hadden 
plaatsgevonden. Onder voorzitterschap van 
H. van Raalte en metS. Hamburger als secre
taris en H. Lange - die reeds in de bezetting 
plannen had gemaakt om de gemeente op
nieuw op te bouwen - als penningmeester 
trad een zevenhoofdig bestuur aan. Een nieuw 
benoemd college van gabbaiem (kerkvoog
den) werd aangesteld om kwesties omtrent 
diensten in de synagoge te regelen. Inmiddels 
kon de sjoel weer provisorisch gebruikt wor
den nu er een nieuwe vloer lag, enkele harde 
banken beschikbaar waren en de ruiten en de 
electriciteit waren hersteld. Van de joodse ge
meentes in Nijkerk en Utrecht waren tijdelijk 
twee Sifree Tora (Tora-rollen) in bruikleen 
ontvangen. Twaalf Sifree Tora waren uit 
Amersfoort verdwenen, waarvan vijf wetsrol
len eind 1945 in Amsterdam opdoken. Twee 
van de perochiot, gordijnen voor de Heilige 
Ark, kwamen weer uit de onderduik tevoor
schijn evenals acht paar siertorens en twee zil
veren borden. 264 
De eerste dienst in de -volgens de pers 'door 
Duitsch vandalisme' - zwaar gehavende syna
goge vond plaats op vrijdag 6 juli. Onder lei
ding van de Canadese veldrabbijn, captain J. 
Rose, vond die dag een dienst plaats voor 
joodse geallieerde militairen uit Amersfoort 
en omgeving die ook door joodse overleven
den uit Amersfoort werd bijgewoond. Er 
werd gebeden 'voor hen, die niet weerkeer
den' . In een korte preek gaf de rabbijn uit
drukking aan de wens om na de doorstane 
rampspoed weer te werken aan de opbouw 
van het gezin, de gemeente en het vader
land.265 
Het nieuwe kerkbestuur ondernam al spoedig 



De leeggeroofde synagoge bleek na de oorlog 
dienst te doen als opslagplaats voor stoelen en 
banken. 

pogingen om een voorganger aan te trekken 
als opvolger van de in 1943 weggevoerde J. 
van Dam. Op 7 oktober 1945 werd de 32-
jarige dr. Benno Weissberg uit Arnhem door 
het kerkbestuur aangesteld als voorganger en 
godsdienstleraar.266 De in Duitsland geboren 
en opgeleide nieuwkomer werd zondag 16 de
cember 1945 officieel geïnstalleerd in de syna
goge in aanwezigheid van de Amsterdamse 
opperrabbijn]. Tal en loco-burgemeester 
Noordewier. Bij die gelegenheid stond een 

tekst uit Jeremia, hoofdstuk 23:3-6 centraal, 
over het bijeenbrengen van de overgebleven 
schapen, die nu geleid zouden worden naar 
een hoopvolle, rechtvaardige toekomst zonder 
vrees. Weissberg liet merken te beseffen dat er 
een zware taak voor hem lag; Tal spoorde hem 
aan het vele goede dat verloren was gegaan te 
herbouwen in joodse geest. Aan het waarne
mend voorgangerschap van A.M. Coster 
kwam daarmee een einde. 
Weissberg, die zich in januari 1946 daadwer
kelijk met zijn gezin in Amersfoort kon vesti
gen, aanschouwde bij zijn aantreden een ge
meenschap die innerlijk in chaos verkeerde. 
De Amersfoortse joden waren - zoals veel ge-

111 



Notulen van de kerkenraad over de aanstelling 
van dr. B. Weissberg als nieuwe voorganger van 
de joodse gemeente. 

loofsgenoten elders in het land- uit het lood 
geslagen, velen waren hun geloof kwijt ge
raakt. Er waren er die 'cynisch waren gewor
den of onverschillig, egoïstisch of inhalig. Die 
hun Joodse geboorte beschouwden als een 
blok aan hun been en vastbesloten waren deze 

ballast kwijt te raken.' Het waren personen 
die bovendien een nieuw materieel bestaan 
probeerden op te bouwen en meer dan eens 
geconfronteerd werden met onverwachte te
genslagen.267 Weissberg was niet buitenge
woon ervaren maar wel bevlogen. Hij wist 
mensen te bezielen, maar werd ook met te
leurstellingen geconfronteerd. 
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Op het persoonlijke vlak waren er talloze te
leurstellingen te verwerken voor de Amers-



foortse joden: de vele berichten die deden ver
moeden en vervolgens daadwerkelijk bevestig
den dat geliefden niet meer terugkeerden. De 
bevestiging liet vaak lang op zich wachten. 
Pas in januari 1946, acht maanden na de be
vrijding, zond de gemeente Amersfoort de 
eerste gegevens van vermiste joden naar het 
Rode Kruis. Vanaf 1946, eerst sporadisch en 
later meer systematisch, werden de in Ausch
witz en elders vermoorde Amersfoorters inge
schreven in het overlijdensregister van de bur
gerlijke stand, veelal op bevel van de 
arrondissementsrechtbank te Utrecht.268 De 
definitieve bevestiging van het overlijden 
duurde in sommige gevallen tot in de jaren 
vijftig, toen de overlijdensdata in de Staatscou
rant verschenen. 
Een enkeling bleek de oorlog toch overleefd 
te hebben, in de onderduik of anderszins. 
Sommigen moesten hun familieleden weer 
om zich heen verzamelen. Tea Wolf-Hanauer 
uit de Madoerastraat had haar man, de han
delsreiziger Salomon Alexander Wolf, verloren 
maar werd na de oorlog weer herenigd met 
haar achtjarige zoon David Alexander. Op 9 
juni 1945 vernam reserve-luitenant F. Smits 
van het Militair Gezag in Amersfoort dat Da
vid Alexander Wolf 'als in leven is opgegeven 
op de lijsten van Theresienstadt en voorkomt 
onder de naam "Daddy Wouters, kind van 
onbekende ouders."' Na terugkomst in Ne
derland, diezelfde maand, werd het kind in 
Eindhoven opgehaald door de Almelose ver
zetsman Frits Tusveld die dit kind- en andere 
joodse kinderen uit Amersfoort - tijdens de 
bezetting had laten onderduiken. Via hem 
kwam het kind weer terecht bij zijn inmiddels 
in Den Haag verblijvende moeder.269 

Vanaf het najaar van 1945 kwam het joodse 
leven onmiskenbaar op gang. Op 17 oktober 
verscheen het eerste nummer van Ons 
Contact, een maandelijks mededelingenblad 
voor de Nederlands-Israëlitische Gemeente 
Amersfoort onder redactie van Sam Hambur
ger en Philip RinteL Uitgangspunt, zo formu
leerde H. van Raalte van de heropgerichte 
joodse gemeente Amersfoort, was om 'de 
overblijvenden' zowel religieus als cultureel sa
men te brengen. Vijf maanden na de bevrij
ding ademde het blad - hoe kon het anders? -
de sfeer uit van een zwaar aangeslagen ge
meenschap. Onder het kopje 'Waarheen?' viel 
te lezen: 'Nog eiken dag- en van den och
tend tot den avond- voelen wij wat vijf jaar 
Duitsche bezetting hebben beteekend.' Er was 
geen woord van overdreven.270 
Dat vormde evenwel geen reden om bij de 
pakken neer te zitten. Energiek werd, vermoe
delijk in de herfst van 1945, een plaatselijke 
Joodsche Coördinatie Commissie QCC) in 
het leven geroepen. Zij trachtte in Amersfoort 
de culturele en sociale belangen van de zo 
sterk aangetaste gemeenschap te behartigen en 
verschillende initiatieven te bundelen. Zij ver
leende materiële en financiële bijstand zoals 
kleding, voeding en huisvesting, en was be
trokken bij repatriëring en bij pogingen tot 
rechtsherstel. Begin 1946 telde de Amers
foortse ]CC een vertegenwoordiger voor Al
gemene Zaken en een voor Culturele Zaken, 
respectievelijk H. van Raalte en M. van Dam 
plus acht vertegenwoordigers voor uiteenlo
pende Sociale Zaken als financiële bijstand, 
kleding en oorlogspleegkinderen (de benoe
ming van drie vertegenwoordigers voor oor
logspleegkinderen doet vermoeden dat deze 
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kwestie ook in Amersfoort speelde).271 Daar
naast organiseerde de JCC lezingen in Amers
foort, onder meer over de naoorlogse ontwik
kelingen binnen de joodse gemeenschap, over 
de levenskracht van het joodse volk en over 
Palestina. 
Aandacht voor Palestina was er vanzelfspre
kend bij de Amersfoortse zionisten die nog 
vóór november 1945 de eerste naoorlogse, 
drukbezochte bijeenkomst in de stad beleg
den. De aanwezigen luisterden hier belang
stellend naar de ontwikkeling van Palestina 
tijdens de oorlogsjaren waarover een lid van 
de Joodsche Brigade verslag uitbracht. In no
vember 1945 werd de plaatselijke afdeling van 
de Nederlandsche Zionistenbond (NZB) her
opgericht. Het vijfkoppige bestuur stond on
der leiding van Sam Hamburger. Direct wer
den onder meer plannen gemaakt voor het 
geven van cursussen Ivriet (modern He
breeuws), het opzetten van een studieclubje 
en het organiseren van een kinderviering van 
het Chanoeka- oflnwijdingsfeest. De cursus 
Ivriet ging uiteindelijk in de zomer van 1946 
van start. Eerder al, in mei 1946, was in het 
schoollokaal op initiatief van de joodse ge
meente begonnen met een tweewekelijkse 
cursus in de Hebreeuwse taal, gevolgd door 
een cursus joodse cultuur, telkens op woens
dagavond. 
Het navolgen van joodse rituelen en gebrui
ken werd op andere wijze eveneens mogelijk 
gemaakt en gestimuleerd. Vanaf november 
1945 was er zo nu en dan weer ritueel ge
slacht vlees in de stad verkrijgbaar bij de firma 
I. Cohen op de Hof 6. Het zou echter bijna 
twee jaar duren voor er in 1947 weer geregeld 
kosjer vlees verkrijgbaar was. Vanaf eind 1945 
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werd ook het begrafeniswezen weer georgani
seerd. Hiertoe werd een formeel onafhankelij
ke afdeling opgezet door de kerkenraad die 
zich behalve met de begrafenisrituelen bezig
hield met de religieuze zorg voor ernstig zie
ken.272 Overigens verkeerden de twee begraaf
plaatsen aan de Soesterweg en aan de 
Bloemendalse Poort in deplorabele toestand. 
Met name de omheiningen hadden zwaar ge
leden tijdens de bezetting. In juni 1946 had 
de NlGinmiddels opdracht gegeven aan aan
nemer Tommei om enige herstelwerkzaamhe
den te verrichten op de Soesterweg. 
Op zondag 20 januari 1946 werd weer een 
begin gemaakt met het wekelijkse godsdienst
onderwijs aan joodse kinderen. De uit drie le
den bestaande schoolcommissie - eveneens 
een afdeling van de kerkenraad - had eind 
1945 de hoofden weer bij elkaar gestoken. 
Een informatieve bijeenkomst voor ouders in 
de school aan de Drieringensteeg had eind de
cember 1945 slechts een gering aantal belang
stellenden getrokken. Niettemin gingen begin 
1946 twee groepen met in totaal twintig leer
lingen van start. Dr. Weissberg onderwees op 
zondagochtend kinderen van dertien tot zes
tien jaar, 's middags volgden de lessen voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar. Sommige van 
de oudere kinderen kregen les op woensdag
middag. In maart 1946 volgden inmiddels 
dertig kinderen het onderwijs. 
Het kerkelijk leven kreeg eveneens duidelijk 
gestalte. Reeds in 1945 vonden er in Amers
foort onder meer diensten plaats op de hoge 
feestdagen Rosj Hasjanah (joods Nieuwjaar) 
en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Wegens 
gebrek aan brandstoffen vonden de sjoeldien
sten tijdens de winter, vanaf eind 1945 tot 



maart 1946 - evenals in het daaropvolgende 
jaar- plaats in het nabijgelegen schoollo
kaal.273 Op 16 en 17 maart 1946 werd voor 
het eerst sinds de bevrijding het Poeriemfeest 
gevierd waarbij herdacht werd dat een poging 
om het joodse volk uit te roeien mislukte. Er 
waren twee goedbezochte diensten in de syna
goge, een kinderfeest in het schoolgebouw en 
een cabaretvoorstelling voor 150 volwassen 
bezoekers in restaurant Amsvorde. Het amu
sement werd gecombineerd met stichtende 
woorden; de luchthartigheid die de vooroor
logse vieringen vaak had gekenmerkt, was 
voor een groot deel verdwenen. Van uitbun
digheid was geen sprake. 
Pesach (Paasfeest) werd van 15 tot 23 april ge
vierd met sjoeldiensten plus een gemeen
schappelijke Sederavond met ruim 70 aanwe
zigen in het schoollokaal. De NZB greep 
Pesach eveneens aan om een speciale bijeen
komst te organiseren; de geschiedenis van de 
verlossing uit slavernij en knechtschap sprak 
nu immers meer aan dan ooit.274 Naast dien
sten op de belangrijkste feestdagen hield voor
ganger Weissberg elke sjabbatochtend een 
predikatie in het Nederlands. Voorts vonden 
van tijd tot tijd bijzondere diensten plaats. Zo 
vond op 17 augustus 1946 de eerste naoor
logse Bar Mitswa-plechtigheid plaats in de 
stad toen Joop Weijel kerkelijk meerderjarig 
werd, spoedig gevolgd door Hans Hamburger 
en Leo Horowitz.275 Besnijdenissen werden 
eveneens weer uitgevoerd. Dat was echter niet 
voor iedereen meer zo vanzelfsprekend als 
voor de ouders die eind 1945 hun acht dagen 
eerder geboren zoon lieten besnijden door 
Weissberg. De verbaasde ouders kregen uit
spraken te horen als: 'Heb je niets geleerd?' en 

'Hoe haal je het in je hoofd?'. De schrik voor 
het antisemitisme van de nazi's zat er nog 
goed in. 276 
Een bijeenkomst van andere aard had op vrij
dagavond 3 mei 1946 plaats. Evenals in ande
re kerken in het land, werd toen in de synago
ge de bevrijding van Nederland herdacht. 
Hierbij werden naast de doden in eigen kring 
allen herdacht die gevallen waren in de verde
diging van Erets lsrael. Tevens werd nadruk
kelijk hulde gebracht aan niet-joodse landge
noten die getracht hadden verzet te bieden 
tegen de jodenvervolging. Het aantal aanwezi
gen buiten de kring van de regelmatige syna
gogebezoekers was echter- evenals in het 
daaropvolgende jaar- zeer gering. De betrok
kenheid bij het kerkelijk leven was in mei 
1946 bij veel Amersfoortse joden aanmerke
lijk teruggelopen in vergelijking met de eerste 
maanden na de bevrijding. 'Wat is er van ge
bleven? Hoe velen dragen op dit oogenblik 
nog dat Joodsche bewustzijn met zich mede 
en willen er de consequenties van aanvaar
den? ' vroeg de redactie van Ons Contactzich 
in mei 1946 af277 Dat het oprakelen van het 
leed, het publiek uiten van het verdriet, voor 
velen te zwaar was, leken de redacteuren on
voldoende te beseffen. 
Op de negende dag van de maandAv 5706, 
ofte wel dinsdag 6 augustus 1946, vond de 
traditionele herdenking plaats van de ver
woesting van de tempel in Jeruzalem, een dag 
die door de recente ervaringen sterk in het te
ken van de eigentijdse jodenvervolging kwam 
te staan. De vele bezoekers van de sjoeldienst 
die dag stonden dan ook allereerst stil bij de 
oorlogsslachtoffers. Deze specifiek joodse her
denking, die uitsluitend plaatsvond in eigen 
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Voorbereiding op de Bar-Mitswa-plechtigheid 
kerkelijke meerderjarigverklaring, van Salomon 
Bouman (rechts) met A.Levie. 

kring, leek beter aan te slaan dan de landelijke 
dodenherdenking begin mei. 
Het gemeenschapsleven werd verder versterkt 
toen de kerkenraad op 19 oktober 1946 een 
culturele commissie oprichtte met als taak een 
cultureel programma voor de komende win
termaanden te verzorgen. Hiermee werd feite
lijk het plaatselijke culturele werk van de ]CC 
(die evenals de NZB en de NIG een vertegen
woordiger had in de commissie) vanaf decem
ber 1946 grotendeels overgenomen. Uiteinde
lijk werd het werk van de JCC in september 
1948 officieel beëindigd, waarna de Amers
foortse kerkenraad een eigen commissie voor 
sociale verzorging in het leven riep.z?s Een an
dere nieuwe loot aan de joodse stam ontstond 
in december 1946. Door ruim 25 dames werd 
de dames-chewre opnieuw opgericht onder 
leiding van mevrouw N. de Vries-van Baren; 
de oude mevrouw Davidson-de Lange werd 
benoemd tot erevoorzitster. Het damesge
nootschap zou zich onder meer bezighouden 
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met het bezoeken van zieken, de zorg voor 
overledenen en nabestaanden, het onderhoud 
van kleden en gebruikvoorwerpen in de syna
goge en met cultureel werk. 279 

Het opnieuw in eigendom krijgen van de 
vooroorlogse bezittingen was voor veel joden 
een moeilijke, soms zelfs onmogelijke opgave. 
Veel was verloren gegaan en van een reële ver
goeding was in veel gevallen nauwelijks spra
ke. Goederen die beschadigd uit de oorlog 
waren gekomen, moesten in bijna alle geval
len op eigen initiatief worden opgeknapt. Om 
opnieuw een bestaan op te bouwen, moesten 
velen bij nul beginnen. Sommigen grepen 
daarvoor terug op hun oude beroep, anderen 
zochten nieuwe werkzaamheden. In 1947 be
hoorden 70 joodse inwoners, waaronder 45 
mannelijke gezinshoofden, tot de plaatselijke 
beroepsbevolking. Zestien van hen waren be
drijfshoofden in uiteenlopende sectoren, tien 
waren bedrijfshoofd-winkelier; zij kregen 
daarbij versterking van zes meewerkende echt
genotes en kinderen. Er waren voorts vier 
ambtenaren, vier administratieve medewer
kers, een leraar, tien handelsreizigers en verze
keringsagenten, terwijl vier mannen werk
zaam waren in een vrij beroep. Twee mannen 
waren actief als industriearbeider; twee vrou
wen werkten als hulp in de huishouding. zso 
Hoe uiteenlopend hun werkzaamheden ook 
mochten zijn, allen werden in meer of minde
re mate geconfronteerd met financiële, econo
mische en andere praktische moeilijkheden. 
Het bestuur van de joodse gemeente zag zich 
tegen de achtergrond van deze moeilijke fi
nanciële omstandigheden geconfronteerd met 
de taak om de haar toebehorende gebouwen 



te herstellen. Begin 1946 werd door de kerke
raad een commissie, bestaande uit drie leden 
van dit college van parnassiem (bestuurders), 
in het leven geroepen om de restauratie van 
de synagoge, het chewre-lokaal en de verga
derzaal te bevorderen. 28 I Dit werk werd later 
verdeeld tussen een bouwcommissie en een 
comité sjoelinterieur. 
In maart 1946 was het voormalig vergaderlo
kaal naast het schoolgebouw intussen ont
ruimd door de bewoners. Het kleine gebouw 
naast de synagoge, waar voor de oorlog het 
mikwa (rituele bad) en de slachtplaats voor 
gevogelte was ondergebracht, stond echter 
nog niet opnieuw ter beschikking van de 
joodse gemeente. Pas in het najaar van 1946 
werd dit ontredderde pand door de bewoners 
ontruimd. Op 21 december 1947 werd het 
gerestaureerde en gemoderniseerde chewra-lo
kaal, op de hoek van de Korte Gracht en de 
Drieringensteeg, plechtig ingewijd als verga
derlokaal van de joodse gemeente. Tot nader 
order zouden hier de synagogediensten wor
den gehouden. De officiële ingebruikname 
van het lokaal werd beschouwd als een eerste 
stap op weg naar het herstel van de zwaar be
schadigde gebouwen van de joodse 
gemeente. 282 

Inmiddels werd getracht de synagoge op te 
knappen. In de zomer van 1946 had de Am
sterdamse architect Baars een inspectiebezoek 
aan de gehavende synagoge gebracht om vast 
te stellen wat er allemaal moest gebeuren. In 
afwachting van het benodigde mahoniehout 
zou de restauratie nog zeker een jaar op zich 
laten wachten. Wel waren reeds enkele voorlo
pige herstelwerkzaamheden verricht, zodat de 
gedeeltelijk weggebroken vloer weer opge-

knapt was en de gaten in muren en plafond 
gedicht waren. De bij een uitdrager terugge
vonden en zwaar beschadigde Heilige Ark was 
gerepareerd, terwijl ook een eenvoudige ver
lichting was aangebracht. Een echte restauratie 
had echter veel voeten in de aarde; nog in april 
1948 werd opgemerkt dat de benodigde uitga
ven de financiële draagkracht van de gemeen
schap verre te boven gingen. Een half jaar later 
kwam, na de geplande vernieuwing van ver
warming en verlichting, inmiddels de bodem 
van de kas van de joodse gemeente in zicht.283 

De meeste mannen en vrouwen die de joodse 
gemeenschap in Nederland waren ontvallen, 
hadden geen graf. Een uitzondering daarop 
werd gevormd door de joodse slachtoffers uit 
Kamp Amersfoort. Met veel moeite waren de 
meesten van hen door de Dienst Identificatie 
en Berging van de Nederlandse Landmacht 
getraceerd in een massagraf in het sparrenbos 
achter het voormalige concentratiekamp. Ook 
elders zouden lijken van joodse gevangenen 
zijn gevonden. 
Een groep joodse slachtoffers uit Kamp 
Amersfoort vond een laatste rustplaats op de 
joodse begraafplaats aan de Soesterweg waar 
op maandag 23 september 1946 officieel af
scheid van hen werd genomen. Tal van we
reldlijke en kerkelijke autoriteiten gaven hier
bij actede présence. Voorganger Weissberg en 
opperrabbijn Tal spraken troostende en inspi
rerende woorden. Vier stoffelijke resten wer
den bij deze plechtigheid naar hun graf gedra
gen; de overigen waren al eerder begraven. De 
NIG ondernam vervolgens pogingen om met 
behulp van het landelijk Nederlands-Israëli
tisch Kerkgenootschap de drie langwerpige 
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grafheuvels te voorzien van een gedenkteken. 
In oktober 1947 was er inmiddels een toezeg
ging tot steun ontvangen. 
Anderhalf jaar na het bijzetten van de laatste 
stoffelijke overschotten, onthulde opperrab
bijn Tal op woensdag 21 juli 1948, in aanwe
zigheid van het voltallige college van Burge
meester en Wethouders, een - reeds twee 
maanden aanwezige - gedenksteen op de 
joodse begraafplaats. In zowel het Hebreeuws 
als het Nederlands staat hier te lezen: 'Hier 
rusten zij die eenzaam en ver van alles wat 
hen lief was als kinderen van hun volk in de 
jaren 5700-5705 I 1940-1945 onder gingen 
in het concentratiekamp nabij Amersfoort. 
Hij gedenke hen ten goede.' Voorzitter Van 
Raalte van de NlGAmersfoort sprak de hoop 
uit dat het monument tot lering zou 
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strekken.zs4 

De weer enigszins her
ingerichte synagoge 
met Henri van Raalte. 

De meeste aanwezigen verkeerden in de ver
onderstelling dat er hier 5 5 slachtoffers waren 
begraven. In werkelijkheid waren vermoede
lijk niet meer dan 25 slachtoffers in het verza
melgraf op de joodse begraafplaats bijgezet. 
Journalistiek speurwerk bracht dit in 1996 
aan het licht. Voor zover bekend waren 43 
joodse slachtoffers uit het PDA tijdens de 
oorlog in twee massagraven gelegd en overgo
ten met ongebluste kalk. Veertien van hen 
werden na de oorlog geïdentificeerd en herbe
graven. Een gedeelte van de overige stoffelijke 
resten werd ondergebracht op de joodse be
graafplaats. Een ander deel werd gecremeerd 
in het crematorium Velsen in Driehuis-Wes
terveld. Het getal van 55 slachtoffers was ver
moedelijk het gevolg van verwarring door het 



Het opgraven en identificeren van in het Kamp 
Amersfoort omgekomen gevangenen op aanwij
zingen van de voormalige kampcommandant 
Berg. 

bestaan van uiteenlopende lijsten van de 
Dienst Identificatie en Berging, het Rode 
Kruis en de Oorlogsgravenstichting. In totaal 
zouden zeker 74 joodse gevangenen hun ver
blijf in het PDA niet hebben overleefd, terwijl 
niet is uitgesloten dat het aantal slachtoffers 
nog hoger ligt.285 

Inmiddels had de kerkenraad met ingang van 
15 april 1947 eervol ontslag verleend aan dr. 
Weissberg. Bij zijn afscheid werd hij geken
schetst als een orthodoxe geestelijke, die zich 
hoffelijk en tolerant toonde en duidelijk oog 
had voor de noden van zijn tijd. Geconsta
teerd werd dat door zijn toedoen 'in de bo
dem, die eerst zo weinig belovend scheen, het 
zaad is gaan kiemen'. 286 Hij werd opgevolgd 
door de 36-jarige voorganger Abraham Levie, 
afkomstig uit Groningen. Op 5 juli 1947 
deed Levie zijn intrede in Amersfoort. 
In de gemeenschap die hij aantrof- en die 
eind 1947 in omvang toenam doordat de Nij
kerkse joden als leden van de NlG Amers
foort werden ingeschreven terwijl de opgehe
ven NlGBarneveld dat jaar bij Amersfoort 
werd gevoegd - werden steeds weer, vaak be
scheiden, nieuwe initiatieven ontplooid. Zo 
ging in juli 1947 onder leiding van Hans 
Hamburger een plaatselijke afdeling van start 
van de Joodse Jeugd Federatie, de zionistisch 

De herbegrafenis van bij Kamp Amersfoort op
gegraven slachtoffers op de joodse begraafPlaats 
aan de Soesterweg op 26 september 1946 
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Gedenksteen voor de omgekomen joden op de be
graafplaats aan de Soesterweg. 

georiënteerde jeugdbeweging voor kinderen 
van 12 tot 18 jaar. De jeugdvereniging droeg 
vanaf oktober 1947 de naam B'neh Jichoed 
(Jeugd in eenheid). Omstreeks die tijd hervat
te ook de Jacob van Gelderstichting haar 
werkzaamheden, nadat haar kapitaal weer be
schikbaar was gekomen. Op 1 juni 1948 werd 
ook een plaatselijke vrouwengroep van de 
NZB opgericht onder leiding van mevrouw 
R.G. Spanjaard-Cohen. 
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Palestina kwam veel sterker dan vóór de oor
log in de belangstelling te staan. Dat bleek 
niet alleen uit het ledental van de NZB en de 
belangstelling voor de door haar georganiseer
de bijeenkomsten. In september 1946 telde 
Amersfoort bijna vijftig gezinnen die een 
geldbusje in huis hadden staan waarmee de 
aankoop van land in Palestina werd gesteund. 
Vanaf begin 1948 liet het kerkbestuur boven
dien op naam van iedere nieuwgeborene een 
boom in Palestina planten. In mei 1948 werd 
de staat Israël uitgeroepen, een feit dat in 
Amersfoort door meer dan 500 joden en niet
joden werd opgeluisterd met een bijeenkomst 
in de Markthal op maandag 17 mei. Nog 
geen half jaar later maakte Ons Contact in sep
tember 1948 voor het eerst melding van 
Amersfoorters die naar de nieuwe staat emi
greerden ofte wel op Alija gingen: familie J. 
de Vries en mejuffrouw S. Philips. Soortgelij
ke mededelingen werden in volgende afleve
ringen geregeld herhaald. 

Op zaterdag 2 april 1949 werd de gedeeltelijk 
gerestaureerde synagoge opnieuw ingewijd. 
Tijdens een direct daaraan voorafgaande ver
gadering van de kerkenraad werden door di
verse leden van de joodse gemeente fraaie ge
schenken aangeboden, waaronder een lamp, 
een klok en een ToramanteL Vervolgens wer
den, begeleid door zang van een joods koor 
uit Enschede, de Sifree Tora de synagoge bin
nengebracht. Nadat de rollen in de Heilige 
Ark waren geborgen, ontstak opperrabbijn Tal 
het Neer Tamied, de eeuwig brandende lamp 
voor de Heilige Ark, waarmee de sjoel was in
gewijd. Tal wilde op deze dag niet opnieuw 
uitwijden over het verleden. De restauratie 



van de sjoel mocht volgens de opperrabbijn 
leiden tot gepaste vreugde. Gerechtvaardigd 
en zinvol zou de restauratie pas zijn als de sy
nagoge een symbool werd van waarachtig jo
dendom waar elke Amersfoortse jood kwam 
bidden. 's Avonds werd in de Académie de 
Danse een feestprogramma aangeboden, ter
wijl de kinderen op zondagmiddag van een 
feest met film en muziek konden genieten.287 
Na de herinwijding bleek de allesbehalve vol
ledige restauratie van de synagoge ruim 
f 21.000,- te hebben gekost. Daarvan werd 
slechts een deel gedekt 'door een vergoeding 
van Wederopbouw en Schade-Enquête'. Be
gin 1950 restte er nog altijd een tekort van 
f 1.200,-. 
De herstelde synagoge was de aangewezen 
ruimte om de omgekomen Amersfoortse jo
den te herdenken. Reeds in het begin van 
1947 had de kerkenraad besloten om in de 
synagoge een gedenkteken aan te brengen 
voor de gedeporteerden uit de eigen gemeen
te. Wegens materiaalgebrek lag een spoedige 
verwezenlijking echter niet in het vooruit
zicht. Kort na de restauratie van de sjoel ver
scheen het onderwerp in juni 1949 opnieuw 
op de agenda van de kerkeraadsvergadering. 
Er ontstond een levendige en principiële dis
cussie over de vraag welke tekst er op de ge
denkplaat moest worden aangebracht. Som
migen wilden de reden dat zovele joden 
waren omgebracht scherp en expliciet ver
woorden, terwijl anderen bovenal pleitten 
voor een waardig karakter van de tekst. Naar 
goed Nederlands gebruik werd daarom een 
kleine commissie benoemd die, rekening hou
dend met de vertolkte opvattingen, een op
schrift moest vaststellen.288 

Een door A. Oznowicz ontworpen marmeren 
gedenkplaat ter nagedachtenis aan de ver
moorde geloofsgenoten werd op zondag 18 
september 1949 in de synagoge onthuld. De 
sobere plaat, aangebracht aan de binnenmuur 
van de synagoge, werd in een overvolle sjoel 
onthuld door opperrabbijn Tal in aanwezig
heid van de gemeenteleden en de genodigden, 
onder wie burgemeester H. Molendijk Ook 
commissaris van politie G . Goorhuis, wiens 
korps medewerking had verleend aan de de
portatie, was ingegaan op de ontvangen uit
nodiging. De Hebreeuwse tekst op de steen 

Op 18 september 194 9 werd deze door A. Ozno
wicz ontworpen gedenksteen onthuld in de syna
goge. 
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luidt- vertaald: 'Het licht van de Eeuwige is 
de ziel van de mensen' (Spreuken 20:27). 'Ter 
nagedachtenis van onze broeders en zusters 
die ons ontnomen werden in de jaren 5700-
5705 (1940-1945)'. Velen waren ongetwijfeld 
opgelucht dat er nu een tastbaar monument 
was, al was het monument niet voor iedereen 
nodig, zo liet Tal weten: 'wij denken aan de 
ons dierbaren vóór wij 's avonds de ogen slui
ten en als wij 's ochtends de ogen openen, 
denken wij óók aan hen'. Hij riep op de over
ledenen te eren door het joodse geloof te blij
ven uitdragen.289 
Na de onthulling bleek niet iedereen vrede te 
hebben met de gekozen tekst. In een ingezon
den brief vanuit Jeruzalem tekende de voor
malige redacteur van Ons Contact, S. Ham
burger, protest aan tegen wat hij beschouwde 
als de zoetelijke nietszeggendheid van de 
tekst. Hij betreurde de 'kool-en-geit-sparende 
termen' die waren gekozen, temeer daar hij 
een streven bespeurde 'dat de wereld er op uit 
is om haar schuld jegens de Joden te verdoe
zelen'. Hij zag liever een tekst als 'Deze plaat 
dient ter herinnering aan die leden der Joodse 
gemeente Amersfoort, die door de Duitsers en 
hun Nederlandse handlangers om hun Jood
zijn vermoord werden'. De redactie wees in 
reactie daarop naar de ampele discussies in de 
kerkenraad, waar eveneens afwijkende gelui
den waren vernomen. Het verwijt dat de ge
kozen tekst aan duidelijkheid te wensen over
liet, werd onterecht geacht.290 De herinnering 
aan de oorlog lag gevoelig en zou dat tot op 
de dag van vandaag blijven. De wijze waarop 
deze erfenis werd behandeld hing nauw sa
men met de wijze waarop de joden in de sa
menleving stonden en de manier waarop an-
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dere Nederlanders al dan niet terugblikten op 
dit bewogen verleden. 
De oorlog was nauwelijks vijf jaar na afloop 
ervan nog niet weg te denken uit het dagelijk
se leven van de Amersfoortse joden. De ge
beurtenissen tijdens de bezettingsjaren dron
gen echter geleidelijk aan steeds minder 
vanzelfsprekend op de voorgrond naarmate de 
generatie die destijds vooraan had gestaan uit 
het beeld verdween. Een duidelijk moment 
daarin was het overlijden van Henri van Raal
te op 8 mei 1950. Hij overleed op 70-jarige 
leeftijd na bijna een kwart eeuw leiding te 
hebben gegeven aan de joodse gemeente. Als 
voorzitter van de kerkenraad, als regent van 
de Jacob van Gelderstichting, als plaatselijk 
vertegenwoordiger van de Joodsche Raad en 
in tal van andere hoedanigheden, had hij 
als 'liberaal-levend Jehoedie' -zoals hij zich
zelf omschreef- zijn stempel gedrukt op de 
joodse gemeenschap. De veelzijdige bestuur
der had, soms met behulp van een kwinkslag 
of een citaat van Schiller of Goethe, soms 
streng en doortastend, de leiding op eigen 
wijze trachten in te vullen.29I 

De reacties op zijn overlijden weer
spiegelden niet alleen zijn vooraanstaande po
sitie, maar ook de vele institutionele vertak
kingen van de joodse gemeenschap. Over de 
kracht van die vertakkingen viel evenwel te 
redetwisten. Zo nu en dan weeddonken er 
eind jaren veertig, begin jaren vijftig klachten 
over de geringe belangstelling voor onderde
len van het joodse gemeenschapsleven in 
Amersfoort. Bestuursleden en andere nauw 
betrokkenen zullen zich ongetwijfeld van tijd 
tot tijd hebben afgevraagd waar hun inspan
ningen toe dienden. Voor de kleine kehilla die 



Amersfoort was geworden - eind 1948 telde 
de NIG Amersfoort 268 personen, waarvan er 
20 1 in de stad zelf woonden.292 - bleef het 
een moeizaam proces om te accepteren dat de 
weinige overblijvers slechts met moeite een 

druk gemeenschapsleven in stand konden 
houden. Niettemin bleek de joodse gemeen
schap, hoewel zwaar aangetast, nog altijd vol
doende vitaal om een bescheiden plaats in te 
nemen in het Nederlandse jodendom. 
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Tot besluit 

De rassenhaat die tijdens de Tweede Wereld
oorlog het Europese jodendom zo zwaar trof, 
kostte het leven aan niet minder dan 353 
Amersfoortse joden.293 Uitgaande van de 632 
'voljoodse' inwoners die op 1 oktober 1941 
waren geregistreerd in de stad, betekent dit 
dat meer dan de helft van de joodse inwoners 
-zo'n 55%- de bezetting niet heeft over
leefd.294 
Dit percentage is ietwat hoger dan het gemid
delde voor de relatief veilige provincie 
Utrecht, maar niettemin aanmerkelijk lager 
dan het landelijke gemiddelde. In heel Neder
land verloren immers ongeveer drie op de vier 
joden het leven. Amersfoortse overlevenden 
die in hun familie- en vriendenkring geen ver
liezen te betreuren hadden, waren er echter 
niet. 
De situatie was in Amersfoort onveiliger voor 
joden van niet-Nederlandse afkomst. In okto
ber 1941 telde Amersfoort 133 'voljoodse' in
woners met een niet-Nederlandse nationali
teit; uiteindelijk kwamen 85 Amersfoortse 
joden met een geboorteplaats buiten Neder
land tijdens de oorlog om het leven. Hier lag 
het sterftepercentage met bijna 64% dus be
duidend hoger. Dit is opmerkelijk aangezien 
landelijke cijfers erop wijzen dat buitenlandse 
joden in Nederland in vergelijking met Ne-
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derlandse joden een relatief grotere kans had
den om te overleven. Hoewel joden van bui
tenlandse afkomst zich waarschijnlijk beter 
bewust waren van de ware aard van het nazis
tische gevaar dat hen bedreigde, zijn ze er 
minder goed dan andere Amersfoorters in ge
slaagd zich op enigerlei wijze in veiligheid te 
stellen. De soms moeizame omgang met Ne
derlandse lotgenoten en de beperkte tijd die 
hen in Nederland gegeven was om een net
werk van behulpzame vrienden en kennissen 
op te bouwen, zal daarbij ongetwijfeld heb
ben meegespeeld. Waarom dit echter in 
Amersfoort in sterkere mate gold dan elders, 
blijft enigszins onduidelijk. Mogelijk heeft het 
feit dat niet-Nederlandse joden in Amersfoort 
verhoudingsgewijs minder Sperre bezaten dan 
Nederlandse geloofsgenoten hiertoe bijgedra
gen. Het tijdelijke uitstel van deportatie dat 
de bezitters van deze Sperre genoten- en dat 
kans bood om naar uitwegen te zoeken - ont
ging hen daarmee.295 
De uiteindelijke sterfte- en overlevingspereen
rages vloeien voort uit een ingewikkeld sa
menspel van factoren. Hierbij werd een be
langrijke rol vervuld door de efficiënte 
bureaucratische machinerie van de bezetter en 
de hem doorgaans gewillige Nederlandse 
overheidsorganen (met name gemeente en po-



lirie) evenals door de gezagsgetrouwe opstel
ling van de Joodsche Raad en de aan zijn zor
gen roevertrouwde burgers. Het optreden van 
de nationaal-socialistische burgemeester Har
loff, die vanaf voorjaar 1942 tot september 
1944 leiding gaf aan de gemeente, heeft onge
twijfeld bijgedragen aan de effectiviteit van de 
jodenvervolging, hoewel reeds onder zijn 
voorgangers essentiële informatie over de 
joodse ingezetenen beschikbaar werd gesteld 
aan de bezetter. De in april 1943 ontslagen 
commissaris van politie Goorhuis heeft, even
als sommigen van zijn ondergeschikten, inci
denteel geprobeerd joden te helpen, maar zag 
zijn korps niettemin meermaals ingeschakeld 
bij de uitvoering van anti-joodse maatregelen, 
tot aan de gedwongen wegvoering van de 
joodse Amersfoorters toe. Zijn larere opvolger 
Breugem, die bekend stond als 'mensenvan
ger' , zette het korps zonder terughoudendheid 
in bij het opsporen van ondergedoken achter
blijvers. Ofschoon enkele korpsleden een be
ruchte reputatie verwierven, was de jacht op 
joodse onderduikers, anders dan in bijvoor
beeld de hoofdstad, evenwel alleen in een re
latief korte periode erg intensief.296 De in het 
oog springende aanwezigheid van Kamp 
Amersfoort is slechts in zeer geringe mate van 
invloed geweest op het sterftecijfer van de 
Amersfoortse joden. 
Factoren die hebben bijgedragen aan het- in 
vergelijking met de algemene Nederlandse si
tuatie - relatief grotere percentage overleven
den bestaan uit de nabijheid van de Veluwe, 
waar ral van onderduikplaatsen gevonden 
werden, en uit de goede verbindingen, die het 
mogelijk maaktenom-niet als zodanig her
kenbare - onderduikers naar de plaats van be-

Het weer geheel herstelde interieur van de syna
goge. 

stemming te voeren. Ook het ontbreken van 
een plaatselijke vestiging van de Sicherheitspo
lizei kan van invloed zijn geweest. Voorts be
stond in Amersfoort geen groot joods proleta
riaat, zoals in Amsterdam, dat over weinig 
middelen beschikte om her onderduiken re 
bekostigen. 
Van een sterk verbreide antisemitische over
tuiging, al dan niet gefundeerd op een natio
naal-socialistisch wereldbeeld, lijkt in Amers
foort amper sprake te zijn geweest. Dat ruim 
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de helft van de joodse ingezetenen de oorlog 
desondanks niet heeft overleefd en nauwelijks 
heeft kunnen rekenen op daadwerkelijke hulp 
van niet-joodse medeburgers heeft te maken 
met de heersende gezagsgetrouwheid, onwe
tendheid over het uiteindelijke lot van de 
joodse stadsgenoten, onzekerheid over het ei
gen bestaan en het verdere verloop van de 
oorlog, angst voor eventuele Duitse be
straffing en, niet in de laatste plaats, een zeke
re onverschilligheid. Een belangrijk element 
was bovendien dat het nog grotendeels ont-
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brak aan georganiseerde hulp toen het meren
deel van de joodse ingezetenen in 1942 de 
stad verliet, waardoor het bijzonder moeilijk 
was om in het bezit te komen van identiteits
papieren, bonkaarten, voedsel en geld. Deze 
hulp van de illegaliteit kwam pas op gang 
toen Amersfoort nauwelijks nog joodse inwo
ners telde. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de 
onuitwisbare sporen die de jodenvervolging 
heeft nagelaten zo diep gegrift staan in de ge
schiedenis van de stad. 
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147 Collectie W Willing, Waalwijk: W. Willing PV door C. Hulleman, Amf 14-27 november 
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148 Collectie W Willing, Waalwijk: W. Willing anti-joodse maatregelen: Opgave voor het 
sr., Westerbork 29 september 1943, aan W dept van BiZa van de gemeente Amf be-
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149 Collectie W Willing, Waalwijk: W Willing van het op transport stellen van Joden. 25 no-
sr., Westerbork 13 oktober 1943, aan W Wil- vember 1943; AGA 1946-1974, lnvnr. 2089, 
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maart 1946; Advies Commissie van advies 173 Gunning 1946, p.7; Lieve 1946, p.48 
Zuiveringsbesluit 1945, Tweede Kamer van 174 De Jong 1969 Vlii, p.566-577; Lieve 1946, 
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wikkeling-woningbedrijf, Amf 13 augustus gunstigers' Govaert 1949, p.180 
1943 aan bgm Amf 176 De Jong 1969 Vlii , p.577, 591; herstelde 

165 GAA, AGA 1811-1945, lnv. Nr. 4159 [dos- herinnering p.60-61; De mishandelingen in 
sier Luchtbescherming] Bgm Amf, plaatselij- Amersfoort , Trouw, 19 november 1948; Slots 
ke Luchtbeschermingsleider, aan den kapitein z.j. , p.33 
der Staatspolitie, Gewestelijk Inspectie Lucht- 177 ARA, MvJ, CABR 1945-1952, Inv.Nr. 311 , 
bescherming, H aarlem, 23 september Deeldossier BRvC: 269/49: N. van Nieuwen-
1943 huysen. Stenografisch verslag rechtszitting 

166 Joods onroerend goed, AC, 3 mei Bijzonder Gerechtshof in zaak tegen dr. N. 
2000 van Nieuwenhuysen, 24 maart 1949. Getuige 

167 GAA, AGA 1946-1974, inv.nr. 2089' Lijst M. Kogenhop 
van in beslag genomen en later verkochte per- Moore 1998, p.111, 344; Presser 1965, I, 
celen in de gemeente Amersfoort welke Joods 214-215, 404; De Jong 1969, VIII, p.577 
eigendom waren' [zd, niet opgesteld vóór 178 Moore 1998, 156-158; Kempner 1979, 63-
1952] ; Goden van Colmjon, Joods onroe- 91, aldaar 89-90 
rend goed redde huizenmarkt, AC29 april 179 Lieve 1946, p.60, Cohen 1971 , p.30 
2000, F-10 180 Presser 1965, II, p.385 

168 ARA, DGBR, inv.nr. 508: Collaboratierap- 181 De Jong 1969, VIII 587; Presser I, 1965, 
porten, uitgebracht door PRAC Utrecht 423-430; Brieven Jack Rotter 
1947-1948, no.19a 182 De Jong 1969, VIII, p.588, 591; Govaert 

169 ARA, DGBR, inv.nr. 508: Collaboratierap- 1946, p.70, 82-83; Slots 19, p.32; Van der 
porten, uitgebracht door PRAC Utrecht Knaap 1998, p.6-7 
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184 De Jong 1969, VIII, p. 588,591-592, 664; de Miranda in 1943 stierf 
Presser 1965, I, 433-435 203 GAA PV PRA prov. Utrecht contra J .H. 
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mann, die het klaarspeelde om 'zonder ster Stichting Nationaal Monument Kamp 
uit het vervloekte Jodenkommando te blij- Amersfoort) 
ven': Stoelinga 1947, 139-140 204 Van Adelberg 1977, p. l25-126; Van Beek 
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198 ARA, MvJ, CABR 1945-1952, inv.Nr. 311, 212 Romijn 1995, p.337, 334 

Deeldossier BRvC: 269/49: N . van Nieuwen- 213 Bloemhof 1990, p.202-204; 207-214 
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1949; PV Amf 23 oktober 1948 215 Bloemhof 1990, I, p.214-215 
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135 



schrijven in het bev.reg. te Amf, akte Amf.; GM, AGA 1811-1945, dossier 1021: 
58311947 IV 07 Uittreksels uit de dagelijksche Politie-
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14-27 november 1946; Dossier 1312 J .] . Ca
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22 oktober-6 november 1946; PV, PRA 
Utrecht, post Amf, C. Hulleman, 1 november 
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265 Mevrouw L. Juhl, Haifa, aan auteur, 23 april 278 OC, jg.2, nr.1 , p.7-8; jg.4, nr.3, p.4 
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Bouwen aan een kathedraal van vrede, AC 14 
april 1999; Joke Bosch, Weggevoerde Amers
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Bronnen 

Archivalia 

Algemeen Rijksarchief Den Haag(= ARA) 
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 
(= CABR) 
Archief Directoraat-Generaal voor de Bijzon
dere Rechtspleging(= DGBR) 
Archief Bureau Juridische Zaken/Zuivering 
van de Mdeling Politie en Taakvoorganger 
(= B]ZIZAP) 
Archief Nederlands Beheersinstituut, 1945-
1967 (= NBI) 

Gemeentearchief Amersfoort, Amersfoort 
Archief gemeentebestuur Amersfoort 
(= AGA) 1811-1945 I 1946-1974 
Archief gemeentepolitie Amersfoort 
(= AGPA) 
Archief Groote Commissie der Illegaliteit 
Oorlogsherinneringen K.Kaan (ongepubli
ceerd manuscript) 
Archief en Collectie Stichting Nationaal Mo
nument Kamp Amersfoort 
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