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Op 4 mei staan we stil bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. De belangstelling lijkt met het ver
strijken der jaren voor deze herdenking eerder toe dan af 
te nemen. Dat is zowel opmerkelijk als positief. De toe
name bestaat vooral uit jongere mensen die belangstelling 
tonen voor het leed van hun grootouders, de onderdruk
king, het verzet en uiteindelijk de bevrijding. De verhalen 
komen hoofdzakelijk van overlevenden en hun verwanten.

Van de grootste groep slachtoffers is het aantal over
levenden echter beperkt en bovendien verspreid over 
diverse werelddelen. Dat maakt hun verhaal onderbelicht 
en onbekend. Temeer aangezien de geschiedschrijving 
zich hoofdzakelijk op de stad Rotterdam richt, waar aan 
het begin van de oorlog Hillegersberg en Schiebroek 
nog geen deel van uitmaakten. Geen verhaal maakt de 
verschrikkingen en wreedheden van de bezettingsjaren 
echter zo duidelijk als juist dat van onze Joodse burgers.

Anton Stapelkamp, dagelijks bestuurder van onze 
deelgemeente en zeer geïnteresseerd in de geschiedenis 
van ons gebied, heeft het tot zijn taak gemaakt het verhaal 
van de Joodse burgers van Hillegersberg en Schiebroek 
aan de vergetelheid te ontrukken. Met veel inzet heeft 
hij zich van zijn taak gekweten en daarbij is hij met vele 

mensen in aanraking gekomen die hem gevraagd of uit 
eigener beweging waardevolle informatie gegeven hebben. 
Mensen uit onze deelgemeente en daarbuiten, tot aan 
Israël en de Verenigde Staten toe.

Het resultaat is dit boekje, een lezenswaardig en aan
grijpend relaas over de achtervolging en teloorgang van 
een groep burgers die vernietigd moest worden op grond 
van hun ras en geloof. Een relaas dat soms schrijnend 
is, soms ontnuchterend, altijd tragisch, maar soms ook 
inspirerend. Over mensen in angst, over de drift te over
leven, over banale lafheid en ongekende moed.  

Als voorzitter van onze deelgemeente ben ik er trots 
op dit boekje onder uw aandacht te mogen brengen en 
warm bij u aan te bevelen. Bij de jaarlijkse herdenking op 
4 mei staat het verhaal van onze Joodse burgers voortaan 
stevig in ons geheugen gegrift.  
Opdat wij nooit vergeten wat de waarde van mensen
rechten, van vrijheid en gelijkheid is.

Bert Cremers
Voorzitter deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Voorwoord
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Al vele jaren herdenken we op 4 mei de oorlogsslacht
offers in HillegersbergSchiebroek maar nooit is er specifiek 
aandacht besteed aan de Joodse inwoners van Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge. Blijkbaar is hun aanwezigheid en 
hun lot vergeten, en dat is vreemd, want ze zijn er wel dege
lijk geweest. Hillegersberg staat ook vermeld in de Vallei der 
Gemeenschappen in Yad Vashem, het centrum in Jeruzalem 
ter herinnering aan de Holocaust. De enige redelijke ver
klaring is de samenvoeging van de gemeenten Schiebroek 
en Hillegersberg per 1 augustus 1941. Ze verdwenen in 
de Joodse massa die het leven liet op weg naar of in de 
vernietigingskampen. 

Om de vroegere Joodse inwoners van de toen zelf
standige gemeenten Hillegersberg en Schiebroek aan de 
vergetel heid te ontrukken deed ik een oproep om herinne
ringen aan hen op te sturen. Ik kreeg veel reacties, meer dan 
ik verwachtte. Het deed mensen goed om te kunnen vertel
len wat ze gezien en meegemaakt hadden. Voor velen waren 
het pijnlijke herinneringen aan omgekomen familieleden, 
aan een verschrikkelijke tocht langs concentratiekampen, 
aan verdwenen vriendjes, klas en buurtgenoten waarvan 
men soms niet eens wist of ze de oorlog hadden overleefd. 
Een enkele keer kwamen mensen na meer dan 65 jaar weer 
met elkaar in contact. 

Deze Joodse medeburgers zijn nooit apart herdacht na 
de oorlog doordat er door de samenvoeging met Rotterdam 
ook geen bestuursorganen meer waren in onze dorpen, de 
wijkraad kwam er pas in 1948. Er was ook geen Joodse 
gemeenschap meer over en de schaarse Joden die de oorlog 
overleefden, ervoeren na afloop vaak ontstellend weinig 
medeleven. “We hebben zelf ook genoeg geleden dus aan de 
Joden hoefde geen bijzondere aandacht besteed te worden” 
was een bij velen levende gedachte. 

Het boekje dient als een vorm van eerherstel met eerst 
als een gedenkteken, een schets van het Joodse leven van 
voor en in de oorlog. En daarna een naam, een overzicht van 
onze Joodse medeburgers die het leven lieten als gevolg van 
de nietsontziende Naziterreur. Dit boekje is daarmee een 
Yad Vashem, ofwel een gedenkteken en een naam.

Dit boekje geeft een schets van het Joodse leven van 
voor en in de oorlog in Hillegersberg en Schiebroek. Maar 
dan tegen de achtergrond van het grote verhaal van de 
vervolgingen in Nederland. Het is slechts een schets want 
veel schriftelijk materiaal is niet voor handen en de mensen 
die er uit eigen ervaring wat van weten te vertellen zijn al 

Inleiding

behoorlijk oud en in de oorlog meestal nog slechts een kind. 
De herinneringen zijn vaak vervaagd, het is dus behelpen. 

Daarnaast is gezocht naar de gegevens van Joodse 
slachtoffers uit de beide dorpen die nu onze deelgemeen
ten vormen. Dat bleken er toch wel heel erg veel te zijn. Ik 
heb uiteindelijk voor Hillegersberg 203 slachtoffers weten 
te traceren en voor Schiebroek 45, in totaal 248. Van een 
aantal daarvan heb ik hun verhaal er uit kunnen lichten 
doordat er overlevenden waren die zich hen herinnerden 
of waarover meer informatie te vinden was, waaronder een 
medewerker van de gemeente Hillegersberg en een raadslid 
van Schiebroek.
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Volgens het bevolkingsregister van de gemeente 
Hillegersberg waren er in 1940 op 26.000 inwoners 
welgeteld 293 NederlandsIsraëlitischen, ruim 1% van de 
bevolking dus. De definitie van wat een Jood nu eigenlijk 
is, is altijd lastig geweest, zelfs, misschien zelfs wel juist. 
voor de ordelijke Duitsers, omdat religie en ras door 
elkaar heen lopen. Dit aantal van 293 spoort dus ook niet 
met het aantal dat zich later bij de gemeente moet melden 
als Jood. Dat aantal van 293 was in de loop der jaren 
gestegen evenredig met de groei van het aantal inwoners. 
In 1850 woonden er op 2000 inwoners 19, ook ongeveer 
1% van het inwonertal. In de tweede helft van de 19de 

eeuw liep het aandeel terug, tot nog maar 7 op 6000 
inwoners in 1900, 0,1%. In 1930 waren het er 169. 

Er waren Joden te vinden in alle delen van 
Hillegersberg, zowel de oudere delen als de Straatweg 
als ook de toen net nieuw opgeleverde straten rond de 
Berglustlaan en het Kleiwegkwartier. Ze kwamen uit 
alle rangen en standen: welgestelde zakenlieden in dure 
villa’s, een tand en een veearts, maar ook een slager, 
een bloemist en een bakker die langs de deuren ging 
om bijvoorbeeld op zondag sabbatsbroodjes, challes, te 
verkopen, zoals iemand uit de Berglustlaan zich nog wist 
te herinneren. 

De gegevens in het archief van Schiebroek ontbreken 
grotendeels, in de 19de eeuw ontbraken er Joden in de 
gemeentelijke statistieken. In de aanloop naar de oorlog 
ontvluchtten vele Joden Oost en MiddenEuropa waar 

ze zich niet meer welkom voelden of vervolgd werden. 
Soms op weg naar Amerika, via de HollandAmerikaLijn
schepen, of naar het door GrootBrittannië bestuurde 
Palestina, maar velen bleven hier hangen. In de laatste 
jaren voor de vernietiging liep het aantal niet echt meer 
op, ondanks wat nieuwkomers uit het buitenland. 
Blijkbaar hield de immigratie de emigratie in evenwicht. 
Aan de geboorteplaatsen van de Hillegersbergse en 
Schiebroekse Joden kan men de verhuisbewegingen 
afleiden, hoewel dat niet altijd met vervolgingen te maken 
gehad zal hebben: o.a. Soerabaja, Curaçao, Boekarest, 
Wenen, Berlijn, München, Nürnberg, Antwerpen, 
Straatsburg, Lausanne, Stockholm, naast vele plaatsen in 
heel Nederland, van Sommelsdijk tot Sittard. Het was 
een bonte verzameling mensen die zich in onze dorpen 
vestigde. Aan de andere kant waren er ook al velen die in 
Rotterdam, Hillegersberg en Schiebroek geboren waren.

Hoewel velen wel als Joods bekend stonden, leefde 
men niet sterk geïsoleerd, gezien het feit dat vele Joodse 
kinderen op de plaatselijke scholen zaten en ook volop 
contact hadden met nietJoodse kinderen. In verschil
lende reacties die binnen kwamen vertelden mensen 
over hun Joodse of nietJoodse vriendjes, over en weer 
kwamen ze bij elkaar in huis.

Joods leven in vooroorlogs Hillegersberg en Schiebroek Joods verenigingsleven: Tsofouno

Er waren begin jaren ’30 genoeg Joden om een 
‘Vereeniging ter behartiging van de belangen der 
Joodsche inwoners van Hillegersberg en Noord
Rotterdam’ op te richten, met de naam ‘Tsofouno’. 
Tsofouno betekent Ten Noorden en slaat op de lig
ging t.o.v. Rotterdam. Volgens de gemeentegids van 
1937 had deze als doelstellingen: het houden van 
gods dienstoefeningen, het verstrekken van godsdienst
onderwijs en het bevorderen van saam horig heid. In ver
schillende jaargangen worden als bestuurs leden genoemd 
Wijnbergen, Slager (de veearts van de Straatweg), Frank, 
Hertz, Friedmann, Olman, De Groot, Frieser, Davids, 
Spetter, De Vries en Van de Heyden. 

Jacques, zoon van bestuurslid Hertz reageerde uit 
Israël aldus: 

“Zij behoorden maatschappelijk gesproken over het 
algemeen tot de middenstand, o.a. veel jonge echtparen 
met kinderen. Ook woonden er emigranten uit Duitsland. 
In de dertiger jaren werd een Joodse vereniging opgericht 
met een paar honderd leden. De activiteiten van deze 
vereniging, ‘Tsofouno’ bestonden uit Sjoeldiensten (synagoge) 
op de hoge feestdagen, Rosh Hashana, Jom Kippur, etc. 
De Chazan (= voorzanger) was de heer Lon Slagter. Hij 
gaf ook, tezamen met de heer Kropveld, Joodse lessen in 
twee klassen van kinderen. Die lessen werden gehouden 
op woensdagmiddag en zondagochtend in een schoollokaal 
op de hoek van de Willem van Hildegaersbergstraat en de 

Hillegondastraat. De lessen dienden ter voorbereiding op de 
Bar Mitswa, waardoor jongens hun volwassenheid bereiken 
binnen de Joodse traditie. 

Met de diverse Joodse feestdagen werden er feestelijkheden 
georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. 
De vereniging werd erkend als zodanig door het Rabbinaat 
in Rotterdam. De Opperrabijn Davids bracht bezoeken aan 
de diverse activiteiten van ‘Tsofouno’. De voorzitter van de 
Joodse gemeente was de heer De Groot, en bestuursleden de 
heren Olman, Frank en Hertz (mijn vader).

De leden van Tsofouno waren in het algemeen Joden, die 
geïnteresseerd waren de Joodse tradities in stand te houden, 
en assimilatie van hun kinderen te voorkomen.” 

Martin Hertz overleefde met zijn gezin op wonder
baarlijke wijze de oorlog en schreef aan het eind daarvan 
zijn oorlogsmemoires op. Zo nu en dan zal ik daar uit 
citeren.

Ook de nu in de VS wonende Arie (Aaron) Frank, 
zoon van een ander bestuurslid, weet zich nog zaken 
te herinneren. “Vlakbij mijn huis, Straatweg 130, werden 
er Sjoelvieringen gehouden, mijn vader wilde op de grote 
feestdagen niet met de auto naar de synagoge in Rotterdam. 
En op woensdag en zondag kreeg hij Joodse lessen van 
meester Kropveld. Ik herinner me de familie Olman nog, bij 
ons om de hoek.”

Tsofouno hield ook om de 14 dagen sociëteitsavonden 
in, hoe kan het anders, Lommerrijk, de plek waar zich het 
sociale leven van Hillegersberg afspeelde.
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Van een heel andere orde was de afdeling 
HillegersbergSchiebroek van de ‘Nederlandse 
Vereeniging voor Zending onder Israël, genaamd 
Elim’. Elim was ontstaan als zendingsorganisatie van 
Messiasbelijdende Joden onder de Oost en Midden
Europese landverhuizers die de Jodenvervolgingen ont
vluchtten. Via onder andere Rotterdam zochten ze hun 
heil in de Verenigde Staten. Een zekere Joseph Zalman, 
geboren in het toen nog Turkse Roemenië, vluchtte ook 
uit Rusland maar miste in Rotterdam de boot naar de 
VS. Wachtend op de volgende boot doodde hij de tijd en 
liep zonder er erg in te hebben een kerk in. De boodschap 
raakte hem en hij nam het christelijk geloof aan. Na zijn 
bekering richtte hij Elim op en kocht in 1904 een pandje 
in de Tulpstraat op het Noordereiland. Er moeten wel 
zo’n 200.000 Joodse landverhuizers Elim bezocht hebben 
in de loop der jaren. Ze kregen voedsel, hulp en advies, 
een bad en soms zelfs tijdelijk werk. En hen werd het 
Evangelie verkondigd. Waarschijnlijk vanwege het aantal 

Elim

Joden ontstond ook in HillegersbergSchiebroek een 
afdeling. Van 1930 tot 1939 organiseerde Elim landelijke 
‘Jodenzendingsfeesten’ in Lommerrijk waar honderden 
mensen op af kwamen. De meeste werden geleid door 
de hervormde ds. Blankhart van de Hillegondakerk. Of 
en hoeveel er weerklank bij de Joden uit onze omgeving 
werd gevonden is onbekend.

In de Staringstraat 24a (Robijnstraat) te Schiebroek 
woonde I.P. Tabaksblatt, ‘Zendeling onder Israel’. Iemand 
herinnerde zich een kaart van hem ontvangen te hebben 
uit een concentratiekamp, waar de gezinsleden elkaar 
weer ontmoetten. Voorzover bekend heeft hij de oorlog 
overleefd. Zoon Morris is later bekend geworden als 
topman van Unilever. Vanuit Elim was er ook nog een 
‘Jodenzendingskrans Elim’ die als doel had het vervaar
digen van fraaie en nuttige handwerken, die verkocht en 
verloot werden om het werk der zending onder Israël 
te steunen. Om de twee weken kwam men bijeen in de 
Oranjekerk.

De (dreiging van) oorlog

In Hillegersberg en Schiebroek had de NSB zeker 
voor de oorlog een flinke aanhang. Onder invloed van de 
steeds scherpere antisemitische en proDuitse opvattin
gen van de NSB neemt het wel af, maar een forse groep 
van onze dorpsgenoten blijft de NSB niettemin trouw. 
Later zal de antisemitische propaganda van de Duitsers 
ook zijn sporen nalaten. Het aantal NSBkiezers bedroeg 
in Schiebroek op 7000 inwoners in 1935 595 en in 1939 
242 en in Hillegersberg op 20.000 inwoners 1046 en 
731. In een bericht in het Rotterdams Nieuwsblad over 
de verkiezingen van 1939 wordt gemeld dat de NSB 
in Schiebroek een stevige kern had. De burgemeester, 
J.P.H. Dhont was actief in het Verbond voor Nationaal 
Herstel en werd nog in 1943 benoemd als burgemees
ter in Sliedrecht. Direct na de oorlog werd hij vanwege 
zijn gedrag en houding gezuiverd en van zijn functie 
ontheven. Het Dhontplein werd ook snel hernoemd in 
Lariksplein.

Al voordat de oorlog begon waren er Joden die Hitler 
niet vertrouwden en probeerden weg te komen voordat 
het te laat was. Tsofounobestuurslid Frank, een welge
stelde ondernemer, ging met vrouw, de eerdergenoemde 
Arie en diens broer in februari 1940 weg en belandde 
via België en Italië in de VS. Hoewel hij ook pogingen 
ondernam zijn familie te overtuigen bleven die achter. 
Geen van zijn ouders, grootouders enz. overleefde de 

oorlog. Zijn zoon Arie herinnerde zich nog de ernstige 
gesprekken in de familiekring over de naderende oorlog. 
En ook de bruinhemden, de NSB’ers, die intimiderend 
door de straten paradeerden. Bij hem op de hoek, Oranje
Nassaustraat 2b (Philips Willemstraat), zat in de begin
jaren het Kringhuis van de NSB dus hij moet ze geregeld 
hebben gezien. 

Op 14 mei 1940 werd het centrum van Rotterdam 
gebombardeerd met de bekende verschrikkelijke 
gevolgen. Ook bij de HoofdlaanSaffierstraat in 
Schiebroek vielen een paar afzwaaiers. Enkele slacht
offers liggen begraven op de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Ringdijk. Schiebroek en Hillegersberg kregen heel 
wat vluchtelingen te huisvesten. Volgens berichten in het 
Rotterdams Nieuwsblad waren het er de eerste dagen 
zeker 7.000 (Schiebroek) en 25.000 (Hillegersberg), 
ongetwijfeld onder hen ook Joden. Zalencentrum 
Arcadia op de hoek AdrianalaanKastanjesingel en 
Lommerrijk aan de Straatweg waren de centrale opvang
centra. Voeding, kleding en later huisraad moesten in 
grote hoeveelheden verstrekt worden. In het gemeente
archief is een lijst uit juli 1940 met de namen van 289 
gezinshoofden die met hun gezinnen in Hillegersberg 
onderdak hadden gevonden. Dat kon ook vrij gemakke
lijk omdat er grote leegstand was door de grote woning
productie en de economische crisis. 
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“Helaas miste dit zijn uitwerking niet op een deel van ons 
volk, en kon men herhaaldelijk opmerken, waar ons vraag-
stuk (het was inmiddels een vraagstuk geworden, voordien 
was het dit in ons land niet) ter sprake kwam, gezegden als: 
Joden zijn ook mensen; zij kunnen het zelf ook niet helpen 
dat zij zo geboren zijn; je hebt ook heel beste joden. Gelijdelijk 
aan ging een deel der niet-Joodse landgenoten aan eigen supe-
rioriteit geloven en bleef voor ons alleen medelijden over.” 

Ook de meeste Joden zelf laten het gelaten over 
zich heen komen en werken zeer lange tijd mee 
aan de Duitse maatregelen. Via de Joodsche Raad 
wisten de bezetters ook Joden in te schakelen bij 
het beulswerk en zo maakten dus zelfs Joden het de 
Duitse vernietigingsmachine gemakkelijk. Ook in de 
doorvoerkampen Westerbork en Vught werkten vele 
Joden feitelijk mee; soms omdat men dacht daarmee 
het eigen hachje te kunnen redden, maar dat bleek 
uiteindelijk ijdele hoop. Ze wisten niet precies wat 
hun boven het hoofd hing, konden het zich ook niet 
voorstellen en wilden het misschien op een gegeven 
moment ook niet meer weten. Slechts weinig Joden 
wisten in 1940 en 1941 nog te ontsnappen naar het 
buitenland, een enkeling pleegde uit wanhoop zelfmoord.

Ritueel slachten werd onmogelijk gemaakt. 
De gemeente Hillegersberg gaf op verzoek van de 
Sicherheitspolizei de namen van dertien Joodse bedrijven 
door, plus twee met een Joodse directeur. Het waren NV 
Industria aan de Ceintuurbaan 66 en het farmaceutische 
bedrijf NV Lansbergen&Zn van de Rozenlaan 115. 
Verder tandarts Hertzka en dierenarts Slager van de 
Straatweg, de bloemenhandelaar Digtmaker, bloemen
winkelier Reens en Cohen en Frieser die in elektrische 
artikelen handelen. 

Er kwamen beroepsverboden voor Joden, te 
beginnen bij de overheid zelf. Vrijwel alle gemeenten 
werkten mee, binnen korte tijd was er geen Jood 
meer werkzaam in overheidsdienst. De gemeente 
Hillegersberg meldde de autoriteiten in november dat 
ruim 1100 personen deze zgn. Ariërverklaring hadden 
ondertekend bij alle gemeentelijke instellingen en ook de 
woningbouwverenigingen. Gesubsidieerde organisaties die 
geen verklaringen inleverden kregen geen subsidie meer. 
Alle afdelingschefs moesten verklaringen inleveren waarin 
ze aangaven geen Joodse medewerkers meer te hebben. 

Het begin van de vervolgingen, 
najaar 1940

Al snel begon de bezetter met antijoodse maat
regelen, het verloop volgde het landelijke patroon. Eerst 
werden de Joodse bewoners geïsoleerd, geregistreerd, en 
zo zichtbaar gemaakt, vervolgens werden ze financieel 
volledig kaalgeplukt en tenslotte opgepakt, afgevoerd en 
vergast in de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. 
En zelfs in Polen werd het weinige dat ze bij zich hadden 
hun afgenomen en systematisch ingezameld: hun kleding, 
kunstgebitten, brillen, haren en gouden tanden.

Veel verzet van de nietJoodse bevolking was er 
niet in Nederland en dus ook niet in Hillegersberg en 
Schiebroek. Gelaten, machteloos liet men het allemaal 
over zich heen komen en bekommerde zich vooral om het 
eigen lot, dat was al zwaar genoeg. De Duitsers wisten het 
kwaadaardige doel van hun maatregelen steeds zeer goed 
te verhullen en te doseren door eerst voor kleine groepen 
maatregelen te treffen en door na verzet uitzonderingen 
toe te staan die echter vrij snel daarna weer ingetrokken 
werden.

Fel antisemitisme was er weinig in Nederland, maar 
volledig geaccepteerd en geïntegreerd toch ook weer niet. 
Martin Hertz merkte over de effecten van de antijoodse 
propaganda op: 
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Bij de gemeente Hillegersberg werkten twee Joodse 
medewerkers die op 30 oktober 1940 aangemeld werden 
en die vrij snel daarna, op 22 november, ook van hun taak 
werden ontheven. Van een daarvan, Joseph Meijer Pienas, 
arbeidscontractant bij de gemeentelijke Distributiedienst, 
en wonende Kootsekade 10b, heb ik de gegevens uit zijn 
personeelsdossier kunnen achterhalen. Hij kreeg van zijn 
chef een prachtig getuigschrift mee – “ijverig en accuraat 
werker die de hem opgedragen werkzaamheden steeds op 
zeer te waarderen wijze heeft verricht”. Maar hij werd des
ondanks gewoon door zijn werkgever aan de kant gescho
ven. Eén van zijn collega’s van de gemeente bood hem nog 
aan om bij hem te komen wonen als vermeend gezinslid 
maar uit angst voor represailles werd dat geweigerd. 

Jo Pienas overleefde de oorlog niet. Hij werd opgeroe
pen om zich te melden bij Loods 24, arriveerde op 31 juli 
in Westerbork en werd op 3 augustus per veewagen 
getransporteerd naar Auschwitz. Daar overleed hij, later 
is de datum vastgesteld op 30 september maar het kan 
ook al daarvoor geweest zijn. Zijn ouders (9 november) 
en een zus (30 september) werden daar ook vermoord. 
Zus Nanette is in de oorlog nog getrouwd met Meijer 
Frank en is waarschijnlijk ondergedoken. Ze is pas op 
1 juli 1944 in Westerbork aangekomen en meteen in een 
strafbarak geplaatst. Op 3 september is zij weggevoerd. 
Ondanks de medische experimenten waaraan ze werd 
blootgesteld heeft ze de oorlog overleefd.

Joseph Meijer Pienas 
Kootsekade 10b 
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Ook de gemeenteraden worden gezuiverd van Joodse 
elementen en ook hiertegen verzet niemand zich. In 
Schiebroek woonde aan de Iepenlaan 32 (Ribeslaan) en 
later Eikenlaan 157 (Larikslaan) Rudolph Querido. In 
het dagelijks leven was hij kantoorbediende. Ook was hij 
voorzitter van het bestuur van het Volksonderwijs dat 
verantwoordelijk was voor de Montessorischool. Al in 
1935 was hij kandidaat voor de SDAP en ook voorzitter 
van de afdeling Schiebroek. Bij de volgende verkiezingen 
op 5 september 1939 was hij lijsttrekker en werd hij 
beëdigd als raadslid maar op 21 december 1940 wordt hij 
ontheven uit zijn functie. In de notulen lezen we:

“Voorzitter opent om 3 uur de vergadering en deelt 
mede, dat ingevolge van hogerhand ontvangen opdracht de 
Heer Querido ontheven is van de waarneming van zijn 
Raadslidmaatschap.

Wethouder Tieleman stelt voor de Heer Querido schrifte-
lijk dank te zeggen voor de door hem bewezen diensten, 
aangezien nu de gelegenheid ontbreekt om zulks mondeling te 
doen. De Heer Van Dam vraagt of zulks nog niet is geschied. 
De Voorzitter antwoordt de Heer Van Dam ontkennend.”

Hij haalde een aantal keren het Rotterdams 
Nieuwsblad. Hij maakte zich onder andere sterk voor het 

Rudolph Querido 

lokale onderwijs en wilde daar meer geld voor uittrekken 
dan de provincie verantwoord vond. Hij kreeg de Raad 
mee met zijn voorstel om tegen de wens van G.S. in het 
budget te verhogen. Het moet maar eens uit zijn met de 
druk vanuit Den Haag, was zijn standpunt. Hillegersberg 
besteedde ƒ 24 per leerling van het voorbereidend 
lager onderwijs, Schiebroek mocht vanwege de slechte 
financiële situatie maar ƒ 15,50 uitgeven maar op zijn 
voorstel ging het dus naar ƒ 18.

Rudolph Querido was weduwnaar van Angenetta 
Maria Oly en zij hadden drie kinderen. In de februari
vergadering van de Raad van Schiebroek in 1940 
feliciteerde de burgemeester hem met zijn aanstaande 
huwelijk (met Juliánna Kenyeres) en wenste hem een 
aangename en voorspoedige huwelijksreis. 

Via het Rode Kruis is zijn dodengang achterhaald. 
Op 21 oktober 1941 is er door de Sicherheitspolizei 
Rotterdam een ‘Schutzhafterlaß’ tegen Querido 
uitgevaardigd, met als reden: “Ubertretung der Verordnung 
der Reichskommisar ( Jude).”

Vermoedelijk is hij eerst vastgezet in de kelder van het 
Hoofdbureau Rotterdam aan het Haagse Veer. 

Van 4 februari 1942 tot 21 februari 1942 heeft hij in 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort gezeten. 
Op 24 februari 1942 in Buchenwald geregistreerd, op 
14 maart 1942 overgebracht naar Ravensbrück. Daarna 
is hij op een onbekende datum naar Mauthausen 
overgebracht (gevangenennummer 10.532), waar hij 
op 8 juli 1942 om 7.05 uur dood werd verklaard. Als 
officiële overlijdensoorzaak is geregistreerd ‘Herzschlag’ 
(hartaanval), waarbij moet worden opgemerkt dat de 
geregistreerde doodsoorzaak in de kampen doorgaans 
afweken van de werkelijke doodsoorzaak. Hij behoorde 
tot de eerste lichtingen Joden die weggevoerd werden, 
waarbij de bezetter suggereerde dat het slechts om 
tewerkstelling zou gaan van mensen die bepalingen 
hadden overtreden en dat de mensen goed verzorgd 
zouden worden. Mauthausen was officieel het kamp met 
het zwaarste regime, het leven was er verschrikkelijk, 
velen hielden het werk in de steengroeve niet lang vol, ook 
Querido niet. 

Ribeslaan 32
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Registratie en verdere segregatie, 1941

Op 10 januari 1941 verordonneerde Reichs
kommissar SeyssInquart, de Duitse bestuurder van 
bezet Nederland, dat alle Joden zich moeten laten 
registreren. Dat wilde zeggen: iedereen met een Joodse 
grootouder. Vrijwel alle (half en kwart)Joden werkten 
er aan mee. In totaal melden zich in Hillegersberg 
405 personen (waarvan er zeven weer afvallen) en 
in Schiebroek 133, in totaal 531. De Joden moesten 
zelfs nog een gulden betalen voor het meldingsbewijs, 
kan het cynischer? De Duitsers zaten er behoorlijk 
achteraan: binnen een week was de ingediende lijst al 
gecontroleerd en kreeg burgemeester Van Kempen het 
dringende verzoek om de gegevens verder aan te vullen: er 
ontbraken hier en daar parafen, Ordnung muss sein!! Zo 
kregen de Duitsers met de hulp van talloze ambtenaren 
een vrijwel compleet overzicht van alle Joodse bewoners 
van ons land.

Ook vanuit de NSB wordt de druk opgevoerd. Het 
huis Villapark 2 waar Hertz woonde werd opgeëist en 
werd het nieuwe kringhuis van de NSB. Hij schrijft:

“Januari 1942 heeft onze huisbaas v.d.A. Dorpsstraat 
H’berg in een brief kennis gegeven dat hij aan onze woning 
een andere bestemming had gegeven. 20 januari kwam hij 

met drie NSBers ons mededelen, dat wij de woning moesten 
verlaten. (…) Wij kregen dus wel slagen, maar verslagen 
waren wij niet. In vriendenkring organiseerden wij culturele 
bijeenkomsten. Lezingen en muziekavonden hielden ons 
leven op een hoger plan.” 

In april werd de identificatieplicht ingesteld 
voor iedereen vanaf 15 jaar, door middel van het 
Persoonsbewijs. Joden kregen een J erin gestempeld en 
waren vanaf die dag feitelijk vogelvrij. Nergens konden 
ze meer anoniem door het leven gaan, overal liepen ze nu 
het risico om lastig gevallen en zelfs opgepakt te worden 
wegens overtreding van een van de tientallen ge en 
verboden. Horeca, zwembaden, bioscopen, theaters en 
parken werden voor Joden verboden – soms zelfs op 
initiatief van Nederlandse organisaties! Burgemeester 
Van Kempen stuurde de hoofden van de openbare 
scholen in juni een brief dat het zwemverbod niet alleen 
voor de vrije tijd geldt maar dat ook deelname aan de 
zwemlessen tijdens schooltijd niet toegestaan is, een 
kopie van de brief zit nog in het gemeentearchief. De 
Joodse pers werd verboden, Joodse kinderen mochten 
vanaf september alleen nog naar aparte scholen en dat 
betekent bij ons dat ze naar Rotterdam moeten. Een 
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halen. Zij mochten geen winkels meer bezitten of meedoen. 
Zo was het mijn moeder verboden om mee te werken in het 
café en heeft zij gedwongen boven het café moeten verblijven 
gedurende de oorlog. Ik herinner me nog de electriciteits-
winkel van de half joodse Maup Friezer op de Straatweg, 
naast kapsalon De Swart. Leo Frieser, de oudste zoon had 
zich aangemeld bij een Nazi-beweging. Hillegersberg had de 
hoogste cijfers van NSB’ers. De beruchte familie Zondervan 
woonde op de Kootsekade. Man en vrouw liepen iedere dag 
in NSB-uniform met partijspeld erop. Binnen 100 meter 
woonden zeker drie SS’ers: Hendriks, Van der Kraan en 
Friezer.

Een aantal keren werd mijn familie ernstig bedreigd, 
thuis en op de Straatweg. NSB’ers kwamen samen in de 
ijssalon van Schalkwijk op de Straatweg en probeerden 
een aanval op ons café. Gelukkig werden we op tijd 
gewaarschuwd om ze te kunnen afschrikken. De politie 
van Hillegersberg deed daar nauwelijks wat aan en werkte 
eerder mee, er werd grof en hard opgetreden. De doorsnee 
Nederlander hield zich afzijdig, het medeleven van 
Hillegersbergenaren leek nergens op. Soms werd er bij een 
razzia tegen de politiemensen gezegd: Hiernaast zit er ook 
één. Toen de familie van moeder was afgevoerd ging mijn 

moeder kijken hoe hun huizen werden leeggeroofd, hun 
gordijnen hingen bij de buren, de kinderkleren werden door 
buurkinderen gedragen en het speelgoed was verdeeld. Toen 
wisten wij dat ze niet zouden terugkomen. Mijn moeder 
verloor in totaal 320 familieleden. 

De vrouw van de rijwielhandelaar vroeg in het café van 
mijn vader: “Zeg Joop moet jouw vrouw nog niet weg?” 
Daar stond ik naast als 5-jarige.”  
Begrijpelijk dat deze man nog steeds verbitterd is om al 
het onrecht en leed.

ander vertelde dat op een gegeven moment een avondklok 
voor Joden werd ingesteld en dat ze nog maar tussen 
14.00 en 16.00 uur boodschappen mochten doen. “Maar 
groenteboer Piet Tol in de Bergse Dorpsstraat zorgde er altijd 
voor dat er nog wel genoeg voor hen was.” 

Vrijwel alle Joodse organisaties werden ontbonden, 
nadat ze zich eerst registreerden. Ook Tsofouno wordt 
opgeheven; de naam komt voor op de lijst van Joodse 
organisaties die 21 mei 1941 door de Rotterdamse 
afdeling van de Joodsche Raad opgesteld wordt. Op 
de landelijke verzamellijst die nog in het NIOD is in 
te zien, wordt als bestuurslid Olman uit de Julianalaan 
(Pr. Margrietlaan) genoemd.

Op 1 augustus werden de gemeenten Hillegersberg en 
Schiebroek bij Rotterdam gevoegd. Tot echte protesten 
leidde dat niet, daarvoor zat de schrik er te veel in. Onze 
dorpen werden vanaf die datum vanaf de Coolsingel 
bestuurd.

In de zomer van 1941 werden huizen in bezit van 
Joodse burgers onteigend en overgedragen aan de 
Niederländische Grundstückverwaltung en moesten 
vele Joden dus hun huis verlaten. De woningen werden 
in gebruik genomen door Duitsers, NSB’ers en anderen 

die bereid waren over hun eventuele morele bezwaren 
heen te stappen. Joden werden verplicht hun bankte
goeden over te hevelen naar een rekening bij de Joodse 
bank, LippmannRosenthal. Later bleek die al in Duitse 
handen te zijn. Op 29 april 1942 werd de Jodenster voor
geschreven, elke Jood moest als zodanig herkenbaar door 
het leven gaan, zelfs op de gymbroek moest hij zichtbaar 
zijn, zoals iemand zich herinnerde. Vanaf mei 1942 moest 
al het betalingsverkeer via die LiRobank lopen. Alle 
waardevolle bezittingen moesten worden afgegeven, ook 
fietsen, terwijl autorijden en het openbaar vervoer voor 
Joden verboden werd. 

Een kind van een Joodse moeder, gemengd gehuwd 
reageerde op mijn oproep, hij wist zich nog heel wat van 
de terreur te herinneren. Zijn ouders hadden een café op 
de hoek van de Straatweg en de Kootsekade. 

“Het café had een bord tegen de bezettende militairen 
die in de tramremise waren gelegerd: Fuer Wehrmacht 
verboten. Er was een Sperr-tijd voor joodse mensen en er 
waren ook winkels met de mededeling: ‘joden niet gewenst’. 
Zij mochten alleen ’s middags even naar buiten om te 
luchten, familie- of ander bezoek te doen en boodschappen te 
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van de onderduikers. Bijzonder was dat er juist daar vrij 
veel NSB’ers woonden. Een zoon van de gereformeerde 
ds. Couvée, van de Nassaukerk aan de Kleiweg, herinnert 
zich dat zijn vader betrokken was bij het laten onder
duiken van Joden. Ook Cosseé, de laatste tolgaarder 
van de Straatweg maar ondertussen werkzaam als o.a. 
persagent en drukker, was actief in het verzet. Geregeld 
kwamen notabelen als de dominee en de pastoor langs in 
het winkelpand aan de Kleiweg 21 om naar de Engelse 
radio te luisteren. Ook werden daar identiteitsbewijzen 
en bonnen geregeld en werden illegale kranten er gedrukt. 
Iemand die pas is komen wonen op de Straatweg meldde 
dat hij in het huis een complete onderduikplek vond, 
inclusief verlichting.

Het gezin Hertz dook 1 augustus 1942 via de familie 
van de huishoudster onder in Schiedam en de Veluwe. 
Vrienden namen nog snel afscheid in afwachting van 
het wegvoeren, over het onderduiken werd gezwegen. 
Sommigen per brief, anderen slechts vluchtig aan de deur, 
bang om als jodenvriend aangemerkt te worden. Hoewel 
de dankbaarheid in Martin Hertz’ herinneringen over
heerst, was het een buitengewoon moeizame tijd. Het eer
ste onderduikadres moest april 1943 verlaten worden toen 
de mensen steeds meer door de antijoodse propaganda 
beïnvloed werden. Bijna 3 jaar zat men met vier personen 
opgesloten op anderhalve kamer, zonder privacy, slechts 

fluisterend kon men praten en men liep op kousenvoeten. 
Zijn vrouw stortte psychisch in, maar ze ondervond weinig 
begrip. Een enkele keer moesten ze zelfs buiten schuilen 
toen er angst voor een inval ontstond. “Op een zomerse 
dag hebben wij 24 uur in het koren gelegen. Mijn vrouw 
zowel als ik hebben hier van genoten, verbeeld je eens, wij 
hebben toen 24 uur mogen genieten van zon en buitenlucht.” 
Voorjaar 1944 kregen de familieleden valse persoonsbe
wijzen en legden ze hun Joodse identiteit af. Verschillende 
familieleden gingen zelfs in het verzet. Schoondochter 
Didi werd opgepakt maar ondanks allerlei gewelddadige 
verhoren wist ze haar mond te houden en zo de dood van 
tal van andere verzetsmensen te voorkomen.

Een inwoner van Hillegersberg met een Joodse vader 
en een katholieke moeder en die ondertussen in Canada 
woont herinnert zich nog de bakstenen en stukken oud 
ijzer die door enkele NSB’ers door het raam van de 
eetkamer van de woning aan de Kerstant van de Bergelaan 
werden gegooid. “Daardoor werden wij gedwongen te 
verhuizen naar een huis drie-hoog aan de Schiekade en was 
ik gedwongen iedere dag met lijn 14 naar school te reizen.”

we dat vijf jaar lang de heer en mevr. Maarssen ondergedo-
ken hadden gezeten bij mevr. Korporaal. De heer en mevr. 
Maarssen hadden vier zonen. Het was een vooraanstaande 
familie die thuis vaak feestjes gaf voor zijn kinderen. Een 
vriend van een zoon heeft alle kinderen in de oorlog verra-
den.” Schoenmaker De Groot van de Bergweg herinnerde 
zich dat hij op een gegeven moment niet meer zaken 
mocht doen met Joden en dat ze opeens ondergedoken 
waren. Hij herinnerde zich dat het echtpaar Maarssen 
na de oorlog hun onderdakverleners via een advertentie 
bedankte. 

Bij de familie Den Braber aan de Molenlaan 102 zaten 
maar liefst acht Joodse onderduikers. Helaas werden ze 
betrapt en opgepakt, waarbij Nederlandse politiemensen 
actief waren. Bij de familie Huizer aan de Kleiweg 70 
zaten Joden ondergedoken in een toch niet echt groot 
huis. Een vrouw meldde dat bij de familie Roozenbeek 
aan de (Bergse) Linker Rottekade 12 achterin de tuin 
af en toe Joden overnachtten, op doortocht naar een 
veiliger onderduikplek. Toen de Arbeitseinsatz ook 
voor Nederlandse mannen verplicht werd, verbleven 
er geruime tijd zelfs drie mannen in de tuin. Iemand 
meldde dat bij de familie Vos aan de Plaswijcklaan onder 
andere het gezin van de Joodse beeldende kunstenaar 
Hamakers zat ondergedoken. De door hem gemaakte 
beelden werden door de vrouw des huizes verkocht om 
zo ook aan extra geld te komen voor het onderhouden 

De Februaristaking van 1942 was de eerste grote 
protestactie tegen het oppakken en deporteren van Joden 
uit Amsterdam na relletjes in die stad. SeyssInquart 
reageerde spijkerhard: “De Joden zijn voor ons geen 
Nederlanders. Zij zijn de vijanden met wie wij noch tot een 
wapenstilstand noch tot vrede kunnen komen… Wij zullen 
de Joden slaan waar wij ze raken kunnen, en wie met hen 
meegaat, moet de gevolgen dragen.” Voor Joden gold het 
oorlogsrecht met zijn beschermende bepalingen voor de 
behandeling van burgers en krijgsgevangen niet.

Geregeld werden ook Joden opgepakt en naar 
Westerbork in Drenthe gestuurd, tussenstation op weg 
naar de vernietigingskampen in het oosten als straf op 
overtreding van de talloze vage verboden (naar de melk
boer lopen en je colbert met Jodenster vergeten aan te 
doen, of langs een park lopen bijvoorbeeld. Veel Joden 
beginnen eindelijk de ernst van de situatie in te zien en 
duiken vaker onder. Een toen zevenjarige meldde: 

“Verder woonde naast ons in de Berglustlaan, op nr. 
10 de heer en mevrouw Maarssen. Ze hebben vijf jaar bij 
mevr. Korporaal en haar zuster op de bovenste verdieping 
ondergedoken gezeten. Ik herinner me nog dat ik een keer op 
een verjaardagsvisite bij mevr. Korporaal was en dat ik op 
de gang liep. Opeens kwam er een vreemde mevrouw de trap 
af. Ik vroeg wie ze was. “Oh, dat is zomaar een mevrouw 
die hier even boven wat opruimt..." zei mevr. Korporaal. Ik 
heb er verder niet naar gevraagd. Pas na de oorlog hoorden 

Afwachten, vluchten of onderduiken?
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Iemand die in het huis Berglustlaan 8a woonde 
herinnert zich: “Ik was nog erg klein maar heb wel het 
drama gezien dat de familie Wijnbergen met rugzakken op 
hun huis, bij ons pal aan de overkant, moesten verlaten. Ze 
liepen achter elkaar. Mijn moeder was RAZEND!!! Haar 
woede voel ik nog. De familie Wijnbergen had een konijn in 
een hok in de achtertuin (hun tuin grensde aan het water) 
en ik moest dat konijn vaak verzorgen als ze eens weg waren. 
Ook het konijn hebben de Duitsers meegenomen.” 

De familie Wijnbergen, Simon en Truus met zonen 
Louis en Jaap wachtten de komst van de Duitsers niet 
af en vertrokken zelf in de zomer van 1942 naar een 
onderduikadres. Dochter Riët zat toen al via een kennis 
in een meisjestehuis. In de politiearchieven van bureau 
Straatweg is terug te vinden dat Simon Wijnbergen op 
7 en 11 augustus bezoek van de politie heeft gekregen 
om hem namens de Inlichtingendienst van de Sicherheits 
Polizei te ontbieden op het Centraal Bureau. De moeder 

Louis Wijnbergen
van Truus, Judic KnapSchnitzler bleef wel achter in de 
Berglustlaan en overleefde de oorlog niet. Uiteindelijk 
wist de familie in Brabant iemand te vinden die hen voor 
ƒ 2000, pp over de grens wilde zetten. Daar aangekomen 
bleek dat men hoogstens drie personen aandurfde voor 
de grensoverschrijding. Ze kwamen uiteindelijk veilig in 
Zwitserland aan. 

Louis bleef alleen achter. Op 19 oktober ging de 
pas 22jarige zelf de grens over bij Weert. Met hulp 
van allerlei mensen, o.a. enkele priesters kwam hij via 
Nancy, Besançon, Lyon en Vichy uiteindelijk terecht in 
ClermontFerrand, waar hij zelfs kort in een ziekenhuis 
opgenomen moest worden. Tot 19 december bleef 
hij in die buurt en in de Kerstnacht, dan zouden de 
Duitsers immers wel bij de open haard zitten, stak hij de 
Pyreneeën over. Via Barcelona en Madrid naar Cadiz en 
vandaar per schip naar Curaçao. Daar meldde hij zich 
aan bij de luchtmacht en zo kwam hij in Canada bij de 
Prinses Irene Brigade en uiteindelijk in Londen bij de 
Royal Air Force. Bij de bank waar zijn vader een rekening 
had lopen hoorde hij dat zijn ouders in Zwitserland 
terecht waren gekomen, een eerste teken van leven sinds 
hun scheiding. Drie jaar heeft hij gediend, om in 1946 
weer terug naar Rotterdam te komen, waar het hele gezin 
weer herenigd werd. Louis kreeg direct een oproep voor 
militaire dienst in NederlandsIndië omdat zijn Engelse 
diensttijd niet zou meetellen, maar daar wist hij onderuit 
te komen. 

Berglustlaan 7
Louis Wijnbergen ontvangt zijn ‘Wings’  

bij de Royal Air Force
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De familie Vigeveno was echter niet weggevoerd maar 
dook op 1 augustus 1942 onder. Het gezin zat onder
gedoken in het Brabantse Ginneken. Op 9 april 1943 
deed Duitse politie daar een inval en nam de gastheer mee. 
Joseph was gewaarschuwd en wist te vluchten. Toen moet 
hij terug gegaan zijn naar Rotterdam. Niek weet dat moe
der en drie kinderen ongeveer een week bij hem in huis 
zijn geweest, waar vader was is onbekend. Op een gegeven 
dag zetten Duitse militairen de Ribeslaan af, aan beide zij
den stonden militairen met geweren in de aanslag. Moeder 
Vigeveno zag vanuit het zolderraam de Duitsers en besloot 
zich zelf aan te geven, om zo te voorkomen dat tegen de 
familie Mostert represailles genomen zouden worden. 
Schreeuwend van angst liep ze met haar kinderen naar de 
Duitsers, met een zakdoek voor haar mond proberend het 
geluid te dempen. Joseph meldde zich ten einde raad bij 
de politie op het bureau Oostervantstraat in Rotterdam. 
Vanuit Westerbork stuurde Hans op maandag 19 april 
nog een kaartje naar zijn vriend Rien Mostert gestuurd: 

“Wij zijn hier Zaterdag aangekomen en maken het 
goed. Wij weten niet of wij nog eens kunnen schrijven want 
wij mogen maar eens in de 14 dagen schrijven, hoogstwaar-
schijnlijk gaan wij Dinsdag verder.” Op 27 april 1943 zijn 
ze afgevoerd om in de gaskamers van Sobibor op 30 april 
om te komen. Rien Mostert vernoemde later een zoon 
naar zijn Joodse vriend.

De familie Vigeveno

Een tragisch verhaal is dat van het gezin Vigeveno 
(ook wel met de spelling Vigevino). Over Joseph 
(markt)handelaar in kledingstoffen, en Sophia Rosa 
VigevenoLevij met hun drie kinderen Eddy, Anny en 
Hans uit de Nieuwe Kerkstraat 22b kwamen meer
dere reacties binnen. Schiebroeker Niek Mostert (’31) 
meldde dat zijn oudere broer Rien hecht bevriend 
was met Hans en ook met het hele gezin bestond een 
vriendschappelijke band. De familie Mostert verhuisde 
vlak voor de oorlog van de Kerstant van de Bergelaan 
naar de Iepenlaan 34 (Ribeslaan), naast de al genoemde 
Rudolph Querido. Iemand anders schreef: 

“Al spoedig verhuisden wij naar de Nieuwe Kerkstraat 
alwaar ik ’s middags en na het eten ’s avonds met veel 
vriendjes in onze straat speelde. Schuin tegen over ons 
woonde de familie Vigeveno op nummer 22b. De jong-
ste zoon van de familie, Eddie, was iets ouder dan ik 
en speelde met ons mee. Allerlei straatspelletjes. Heel goede 
herinneringen. Dat spelen was altijd tot acht uur ’s avonds; 
dat was de tijd dat er geen mens meer op straat mocht zijn. 
Op een gegeven moment moesten de Joden eerder binnen 
zijn dan de andere Nederlanders. Ik herinner mij heel 
goed dat wij kinderen uit solidariteit dan ook naar binnen 
gingen. Eddie naar binnen, dan wij ook. Op een dag is de 
familie weggevoerd. De deur van het huis werd verzegeld; 
enkele dagen later.”

linksonder Anny en Hans Vigeveno rechtsboven Ribeslaan 34
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Juli 1942 begon het stelselmatig ‘judenfrei machen’ 
van Nederland, op 15 juli vertrok de eerste trein uit 
Westerbork naar Auschwitz. De Joodsche Raad drong 
aan op strikte nakoming van de oproepen, men was 
bang voor represailles als de mensen niet op komen 
dagen en men hoopt op een spoedig einde van de oorlog. 
Meewerken, tijdrekken en proberen de maatregelen te 
verzachten was de lijn van de Joodsche Raad. Die dag 
stuurden de Nederlandse kerken een telegram aan de 
Rijkscommissaris, waarin zij meedeelden ‘diep geschokt’ 
te zijn door de deportatie van Joden. In het telegram 
werd ook verwezen naar de christenen onder de Joden: 
zij konden door deze maatregelen niet langer deelnemen 
aan het kerkelijk leven. De Duitse autoriteiten reageerden 
door te stellen dat deze christenen niet zouden worden 
gedeporteerd en dat aan versoepeling van de maatregelen 
voor gemengd gehuwden nog werd gewerkt. Het telegram 
van de kerken mocht dan echter niet worden voorgelezen. 
De aartsbisschop van Utrecht vond echter dat de ‘wereldse 
overheid niet te beslissen had wat er in onze kerken zal 
worden voorgelezen’. Op 26 juli werd het telegram toch in 
de katholieke en een aantal protestantse kerken voorgele
zen, ook in Hillegersberg en Schiebroek. 

De bezetter nam onmiddellijk wraak. Op 2 augustus 
werd ongeveer een derde van de circa 244 katholieke 
Joden opgepakt. De kanselboodschap leidde tot veel 

discussie, want op 3 augustus werd in het Rotterdams 
Nieuwsblad als reactie een toespraak van de Duitse 
arbeidscommissaris Schmidt weergegeven waarin 
uiteengezet wordt dat de wegvoering van Joden 
naar het Oosten niet anders te beschouwen is als 
rechtvaardig en noodzakelijk. De Joden zijn immers 
“de gevaarlijkste en gemeenste vijanden van het nationaal-
socialistische Duitsland… Wij zijn geen barbaren, 
wij willen ook den Joden toestaan, dat hun gezinnen 
meereizen… Hun lot zal hard zijn, maar laten wij ook 
niet vergeten dat zij eens arm en haveloos onze landen 
zijn binnengekomen.” Maar het leven van de gewone 
Nederlander leek merkwaardig genoeg gewoon door te 
gaan. In hetzelfde Rotterdams Nieuwsblad van 28 juli 
werd verslag gedaan van een prachtige muziekavond 
in het goedgevulde gymnastieklokaal in Terbregge, 
verzorgd door Dameskoor Excelsior en worden de 22 
MULOgeslaagden van de dag ervoor vermeld. Ook alle 
Rotterdamse Joden worden opgeroepen zich te melden:

“U moet zich voor eventuele deelname aan een, onder 
politietoezichtstaande, werkverruiming in Duitschland 
voor persoonsonderzoek en geneeskundige keuring naar 
het doorgangs kamp Westerbork, station Hooghalen 
begeven. Daartoe moet U op 30 juli 1942 om 18.00 uur 
op de verzamel plaats Entrepotstraat Loods 24 Rotterdam 
aanwezig zijn.”

Die Endlösung, 1942

Deze houten loods lag achter een ruim twee meter 
hoge muur van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen 
op een afgesloten haventerrein tussen de Spoorweghaven 
en de Binnenhaven. Op het terrein lagen rails die via het 
goederenemplacement Feijenoord aansluiting gaven op 
het spoorwegnet van de Nederlandse Spoorwegen. 

Bagage en proviand moest men mee nemen en zo 
werd de indruk gewekt dat men te werkgesteld zou wor
den. Wie de werkelijkheid niet onder ogen wilde of kon 
zien kon zich zo nog voor de gek houden. Ook moest 
men een inventarislijst van de achtergebleven bezittingen 
en de huissleutel meenemen. De bezittingen werden 
later met behulp van het Rotterdamse transportbedrijf 
Hofmeester afgevoerd naar Duitsland als ‘Liebesgabe’, al 
bleef er wel wat aan de strijkstok hangen bij NSB’ers en 
anderen die geen moeite hadden met deze ‘lijkenpikkerij’. 
Ongeveer 1100 van de ongeveer 2000 opgeroepen Joden 
melden zich. Dezelfde nacht vertrekken ze nog per trein 
naar het Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork in 
Drenthe. In augustus volgen nog twee oproepen. 

De Duitsers zijn niet tevreden over het aantal mensen 
dat komt opdagen en er volgen razzia’s. 

Om zo min mogelijk onrust bij de nietJoodse bevol
king te veroorzaken worden in de avond mensen uit 
hun huis gehaald. Een makkelijke prooi, want Joden 
mochten ’s avonds niet op straat zijn en zich ook al niet 

meer bevinden in een woning van een nietJood. Bussen 
en trams van de RET worden er speciaal voor ingezet 
met nietJoods personeel en ook Nederlandse politie
mensen zijn actief, soms vrijwillig, soms gedwongen. In 
Rotterdam is hiertoe een speciale groep politiemensen 
in het leven geroepen, Groep X, die hoofdzakelijk uit 
fanatieke NSB’ers bestond. Ze hebben de dood van vele 
tientallen Joden op hun geweten. Op elke opgepakte Jood 
stond een premie van vijf en later zelfs veertig gulden. 
Ook burgers die Joden aangaven kregen zo’n premie. 
Gelukkig zijn er ook verhalen bekend van politiemensen 
die soms Joden weten te laten ontsnappen of hen vooraf 
waarschuwen.

Op 26 februari 1943 vindt de laatste grootste actie 
plaats, als het Joodse weeshuis, het Joodse ziekenhuis en het 
Joodse verzorgingshuis in de stad ontruimd worden en de 
bewoners en het personeel dat de patiënten niet alleen wil 
laten op transport worden gesteld, 269 mensen in totaal. 

Geregeld gebeuren er merkwaardige dingen: de 
Duitsers lieten een tante van iemand die reageerde eerst 
rustig bevallen van een kind en haar zelfs nog wat aan
sterken daarna – ze mocht opeens zelfs zwemmen in De 
Overdekte in de Willem van Hildegaersbergstraat – om 
daarna de vrouw zonder pardon ’s nachts op te pakken en 
op de trein naar Westerbork en verder te zetten, inclusief 
mand met kinderkleding en dekens. 
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In twee jaar tijd arriveren ongeveer 6500 Joodse 
Rotterdammers in Westerbork. Hoofdzakelijk een 
aantal kwart en halfJoden en Joden die christen zijn 
geworden en gehuwd met een nietJood weten de dans 
te ontspringen, omdat de Duitsers er nog geen raad mee 
weten. Het leidde wel tot een voor de achterblijvers gek
makende willekeur. Iemand herinnert zich een Joods lid 
van de Nassaukerk die met een christin getrouwd was en 
ondanks zijn Jodenster vrij kon rondlopen. Wel worden 
sommigen van hen onderworpen aan een gedwongen 
sterili satie, een aantal anderen kiest er min of meer vrij
willig voor om zo de deportaties te ontlopen.

Vanuit Westerbork vertrokken in totaal 93 treinen vol 
Nederlandse Joden naar het oosten, 65 naar Auschwitz, 
19 naar Sobibor, beide in het huidige Polen en de 
overige treinen naar BergenBelsen en Theresienstadt. In 
Auschwitz werd tweederde van de nieuwaangekomenen 
direct bij aankomst vergast, de ‘gelukkigen’ die mochten 
blijven leven werden in de fabrieken te werkgesteld om na 
verloop van tijd alsnog vergast te worden. 

In totaal kwamen in Auschwitz bijna 57.000 Joden uit 
Nederland om. In Sobibor werd vrijwel iedereen direct 
na aankomst vermoord in de gaskamers, in totaal 34.000 
Nederlandse Joden. Van de in dit boekje vermeldde Joden 
uit Hillegersberg en Schiebroek kwamen er 51 om in de 
gaskamers van Sobibor en 168 in die van het complex 

AuschwitzBirkenau. De zwartste dag was 30 september 
1942, 43 van onze Joden hebben die datum als sterfdag, 
maar dat is een door de overheid vastgestelde datum, niet 
persé de juiste. 

Slechts enkele honderden Nederlanders hebben de 
tocht naar de kampen overleefd, een enkeling daarvan 
heeft ook naar mij gereageerd. Onder andere Nelleke van 
Cleeff had geluk, in Theresienstadt had je nog een zekere 
kans om te overleven: 

“De onderduik kwam in 1942/43 en onze ouders 
gingen net als hun dochters uit Hillegersberg weg. Wij 
werden gescheiden van elkaar. Liesel en ik kwamen via 
Wassenaar terecht in Putten, nog een ander adres in Putten 
en Blaricum. Daarna zijn mijn zusje en ik gescheiden. 
Liesel ging naar Soest en ik naar Driebergen. Marie de 
Jong bracht ons naar Wassenaar, ze was familie van de 
bekende Rotterdamse bakker Arie van der Meer die op de 
Pr. Bernhardkade 9 woonde. Op weg naar het station deed 
Marie onze ster af. De ouders zijn de hele oorlog onder-
gedoken geweest bij de ouders van deze Marie de Jong in de 
Van Maanenstraat. De meisjes zaten op vijf verschillende 
plaatsen en werden separaat verraden. De een na de ander 
is naar Westerbork vervoerd en na maanden doorgestuurd 
naar Theresienstadt.

Na de oorlog bleek dat ons hele gezin nog in leven was 
maar met gigantische hiaten zijn we allemaal weer op de 

Bestemming Westerbork, Auschwitz en Sobibor

Straatweg terug gekomen. Daar is ook in 1951 nog een 
broertje geboren.”

Meerdere mensen die reageerden op mijn oproepen 
noemden trouwens al spontaan de familie Van Cleeff en 

het plotselinge onderduiken met behulp van de familie 
Van der Meer. Dat had blijkbaar indruk gemaakt.

Van links naar rechts Nelleke, moeder en Liesel Van Cleeff
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Van enig Joods leven was na de bevrijding nauwelijks 
meer sprake in Nederland en zeker niet in Hillegersberg 
en Schiebroek. Hoe zou je de draad ook weer op moeten 
pakken als het overgrote deel van je familie en kennissen is 
gestorven? De naties telden hun slachtoffers, de Joden hun 
overlevenden. Hoe verder te leven met het schuldgevoel: 
waarom heb ik het wel overleefd en al die anderen niet? 
Hoe verder te leven als je weet dat degene die jou hielp 
onderduiken verraden werd en het niet overleefde, zoals 
een overlevende mij vertelde? Hoe de draad weer op te 
pakken als je jaren in kampen of op onderduikadressen 
hebt moeten overleven. Als je al je bezittingen kwijt bent 
en als de ontvangst bij terugkeer nogal eens koeltjes is, 
eufemistisch gezegd. De jarenlange antisemitische propa
ganda liet ook in Nederland zijn sporen na. 

Martin Hertz was op 9 mei 1945 nog hoopvol als hij 
schrijft: “Deze tijd van lijden en strijden is voorbij en wij 
vragen ons af: Wat nu? Naar onze haardsteden terugkeren 

kunnen wij niet, want anderen hebben onze plaatsen ingeno-
men. Weer een gezin vormen kan ook nog niet, want hiervoor 
heb je een gezamenlijk onderkomen nodig. Er is een volledig 
rechtsherstel aan ons beloofd en vol vertrouwen is thans het 
wachten hierop. Wij zullen straks weer aan den arbeid gaan 
steeds voor ogen houdende wat ons allen verbindt. En dat is 
niet weinig: nml ons aller behoefte aan ‘Vrijheid’. Want hier 
en nergens andersom ging de strijd in de afgelopen jaren, dit 
houdt ik in achting in de eerste plaats voor de medemensch 
die het zelfde verlangen naar ‘Vrijheid’ heeft als wij. 

Presser geeft in zijn boek Ondergang talloze schok
kende voorbeelden van de ijzige ontvangst: “De goede 
Joden zijn dood, de slechte zijn teruggekomen”, “Er zijn 
eigenlijk nog te veel Joden in Nederland”, “Joden behoren zich 
voortdurend voor ogen te houden, dat ze dankbaar moeten 
zijn… het is ook mogelijk de sympathie te verspelen” en 
“Hoezeer hetgeen tijdens de bezetting is geschied, weerzin 
wekt, toch is het maar goed, dat we ze kwijt zijn.”  

De scherven bijeen rapen en weer doorgaan

En het kostte vele Joden ook nog de grootste moeite om 
hun verloren bezittingen weer terug te krijgen. Nogal wat 
mensen die goederen in bewaring hadden gekregen bij het 
vertrek van hun Joodse buren en kennissen bleken opeens 
van niets meer te weten. Eén zo’n zogenaamde ‘bewariër’ 
beet een Jood die zijn eigendommen opeiste toe: “Joden 
moeten niet zo hard van stapel lopen.” 

En toch, met de moed der wanhoop pakte men de 
draad van het leven weer op, wat zou je ook anders moe
ten doen. Velen, ook Martin Hertz en zijn gezin, verlieten 
Europa en trokken naar de VS of naar Israël, de Joodse 
staat die in 1948 ontstond en waar ze zich eindelijk vrij 
en veilig voelden. Twintig jaar later wordt in Hillegersberg 
een synagoge geopend voor de nieuwe Liberaal Joodse 
Gemeente van Rotterdam en omgeving. 
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Jodenvervolging

Hoe konden wij slechts voor een dag vergeten
Wat heimelijk zich voltrok naast onze deur!
De mens leeft traag en ieder heeft zijn sleur

Waarin de weerstanden zijn afgesleten

Maar dan begon het in ons hoofd te spoken
De zwarte Duitse wagens reden vlug,

De Jood zat in zijn onmacht weggedoken
En wie gegrepen werd kwam niet terug.

Nu is ’t relaas der slachtingen kompleet,
Er valt niets meer te gissen of te vragen,

Schimmen verrijzen om ons aan te klagen
En wij blijven belast met naamloos leed:

De treinen van de dood werpen ons neder,
Gekerm van kinderen keert telkens weder.

Er is veel om niet trots op te zijn als je terugkijkt en 
de verhalen hoort en leest. Heel wat nietJoden liepen 
met schuldgevoelens rond, waarom is er zo weinig 
gedaan voor onze Joodse landgenoten, waarom hebben 
we zo gedwee de bezetters gehoorzaamd en waarom 
hebben zoveel mensen hen feitelijk zelfs geholpen bij 
hun demonische arbeid? De eigen moeilijke situatie van 
gebrek en honger, de angst zelf er aan te zullen gaan en 
ook allerlei vormen en graden van antisemitisme. 

De Rotterdamse zakenman Mees schreef in zijn 
dagboek: “En toch, een klein beetje antisemiet zijn we 
haast allemaal, zonder dat ik er een goede verklaring 
voor weet.” De wereld stond jarenlang op zijn kop, alle 
vanzelfsprekendheden vielen weg, bij velen raakte de 
beschaving en het besef van moraliteit op de achtergrond.

In Hillegersberg en Schiebroek is het niet veel anders 
geweest. Ook hier waren hele foute en hele goede mensen 
en was de grote grijze middengroep in meer of mindere 
mate vooral bezig te overleven. Wie zijn wij anno 2009 
om over anderen te oordelen? Wat zouden wij gedaan 
hebben? Lastige vragen, maar wel goed om te stellen. 

Presser eindigt zijn lijvige studie met een gedicht van 
H.W.J.M. Keuls uit 1962 en dat doe ik ook maar.

Besluit
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Ik heb na enkele oproepen van mij in de zomer van 
2007 in lokale maar ook Joodse media contact gehad 
met enkele tientallen mensen, waaronder ook een aantal 
Joodse overlevenden. Zij wisten allerlei mij onbekende 
details over Hillegersberg en Schiebroek te vertellen en 
ook hoe zij de gebeurtenissen hebben beleefd. Voor mij 
lang niet altijd verifieerbare informatie en wanneer er dus 
citaten staan dan dient met enige voorzichtigheid kennis 
genomen te worden van de inhoud daarvan. Er kunnen 
daar subjectieve oordelen, slordigheden of zelfs onwaar
heden in staan. Het is tenslotte ondertussen meer dan 64 
jaar geleden.

Ik ben hen allen niettemin dankbaar, want zonder 
hun inbreng was Joods Hillegersberg en Schiebroek veel 
minder gaan leven. 

Dit boekje is niet bedoeld als een wetenschappelijke 
studie, maar niettemin is getracht zo nauwkeurig moge
lijk het verhaal van de Joodse inwoners van Hillegersberg 
en Schiebroek te vertellen. Daartoe heb ik ook gebruik 
gemaakt van een aantal standaardwerken over de 
Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog:

  A.J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging 
19401945;

  J. Presser, Ondergang;
  J.L. van der Pauw, Rotterdam in de Tweede 

Wereldoorlog;
  Frank van Riet, Handhaven onder de 

Nieuwe Orde. De politieke geschiedenis van 
de Rotterdamse politie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Voor de hiernavolgende lijst met namen van de 
Joodse slachtoffers heb ik mij gebaseerd op verschillende 
bronnen. Veel gegevens zijn te vinden in de namen
lijsten van Joden die zich in februari 1941 registreerden 
in Schiebroek en Hillegersberg en in het boek Kaddisj 
van A.C. Oosthoek met een overzicht van de meer dan 
6000 Rotterdamse Joodse slachtoffers. Ook is informatie 
verzameld op de websites www.Joodsmonument.nl en 
www.yadvashem.org. Om adressen in onze dorpen te 
vinden heb ik ook nog gebruik gemaakt van adressen
gidsen, telefoonboeken en De Straatnamen van 
Rotterdam. De combinatie van al die bronnen was nog 
erg ingewikkeld en bleek veel zoekwerk met zich mee te 
brengen. 

De informatie is gebaseerd op officiële archieven 
en op informatie die getuigen en nabestaanden hebben 
verstrekt, maar de samenvoeging met Rotterdam en 
de daarmee gepaard gaande wijziging van meer dan 
25 straat namen vormde een extra complicatie. Woonde 
iemand nu in de OranjeNassaustraat of in de Philips 
Willemstraat en in Rotterdam of in Hillegersberg? Ik 
kwam vermeldingen tegen waarbij het bovenhuis op 
Hillegersberg stond geboekt en het benedenhuis op 
Rotterdam, met mensen met dezelfde achternaam.

Veel Rotterdammers moesten door het bombarde
ment wegvluchten en velen werden in ons gebied opge
vangen. Ook doken er al mensen onder in de loop van 
19411942. Tenslotte zijn de laatste woonplaats, familie
betrekkingen en zelfs het precieze lot van allerlei slacht
offers gewoon niet bekend. 

De namenlijst kan dus helaas niet compleet zijn en 
zal ook niet 100% foutloos zijn, ondanks het vele werk 
dat er in is gaan zitten. Niettemin geeft het voor het eerst 
een redelijk betrouwbaar beeld van de slachtoffers van 
Hillegersberg en Schiebroek en zo vormt het samen met 
het boekje een gedenkteken en een naam.

Verantwoording boekje Verantwoording lijst met slachtoffers

http://www.joodsmonument.nl
http://www.yadvashem.org
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Bannet, Leentje  
Rotterdam, 30 augustus 1926  
Straatweg 62  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Blazer, Selma Antoinette  
Rotterdam, 13 mei 1931  
Straatweg 6  
Auschwitz, 25 januari 1943

Bloemendal, Leopold Eduard  
Utrecht, 11 januari 1922  
Aleida van Spangensingel 9  
Midden-Europa, 30 juni 1944

Bloemendal, Emanuel Leopold  
Winschoten, 5 oktober 1891  
Aleida van Spangensingel 9  
Auschwitz, 31 januari 1944

Bloemendal, Ernest David  
Utrecht, 19 februari 1924  
Aleida van Spangensingel 9  
onbekend, 31 maart 1944

Bloemendal-Gast, Sara  
Groningen, 22 augustus 1896  
Aleida van Spangensingel 9  
Auschwitz, 31 januari 1944

Bosman, Hendrik Salomon  
Rotterdam, 24 oktober 1894  
Berglustlaan 80a  
Auschwitz, 30 september 1942

Bosman, Grietje  
Rotterdam, 31 juli 1920  
Berglustlaan 80a  
Auschwitz, 30 september 1942

Bosman-de Winter, Leentje  
Rotterdam, 1 april 1894  
Berglustlaan 80a  
Auschwitz, 30 september 1942

Braunberger, Julius  
Rotterdam, 29 augustus 1891  
Plaszicht 5  
Brobek, 23 maart 1944

Braunberger, Julius Nathan  
Rotterdam, 25 mei 1931  
Plaszicht 5  
Auschwitz, 30 september 1942

Braunberger, Elisabeth  
Rotterdam, 7 september 1913  
Plaszicht 5  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Braunberger-van Hesse, Esther   
Rotterdam, 9 mei 1893  
Plaszicht 5  
Auschwitz, 26 oktober 1942

Broek, van, Henriette Elisabeth   
Rotterdam, 8 mei 1924  
Berglustlaan 72  
Sobibor, 21 mei 1943

Broek, van, Levie   
Rotterdam, 7 maart 1897  
Berglustlaan 72  
Mauthausen, 14 juni 1942

Broek, van, Lina  
Soerabaja (ID), 22 juni 1922  
Berglustlaan 72  
Sobibor, 21 mei 1943

Broek, van, Henri  
Rotterdam, 10 maart 1926  
Berglustlaan 72  
Sobibor, 21 mei 1943

Broek-Allemans, van, Anna  
Rotterdam, 2 juli 1869  
Ceintuurbaan 52a  
Sobibor, 21 mei 1943

Broek-Benedictus, van, Elisabeth   
Rotterdam, 23 februari 1899  
Berglustlaan 72  
Sobibor, 21 mei 1943

Buren, van, Duifje  
Rotterdam, 5 juni 1929  
Berglustlaan 82  
Auschwitz, 5 november 1942

Buren, van, Filip  
Tiel, 17 januari 1906  
Berglustlaan 82  
Bergen-Belsen, 27 januari 1945

Buren, van, Mozes   
Tiel, 29 januari 1900  
Berglustlaan 82  
Auschwitz, 30 april 1943

Buren, van, Simon   
Rotterdam, 13 juli 1925  
Berglustlaan 82  
Midden-Europa, 30 juni 1944

Buren, van, Simon   
Buren, 14 april 1859  
Berglustlaan 82  
Rotterdam, 22 juli 1941

Buren-de Casseres, van, Rebecca  
Amsterdam, 23 april 1896  
Berglustlaan 82  
Auschwitz, 5 november 1942

Buxbaum, Else  
Marburg an der Lahn (DE), 10 april 1899  
Maarten Dijkshoornlaan 17  
Auschwitz, 30 oktober 1944

Casseres, de, Heintje  
Amsterdam, 5 juli 1897  
Berglustlaan 82  
Sobibor, 2 april 1943

Coeverden, van, Roza Elisabeth  
Rotterdam, 21 oktober 1938  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 5 augustus 1942

Coeverden, van, Abraham   
Groningen, 23 maart 1910  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Coeverden-van Tijn, van, Mathilda   
Rotterdam, 7 oktober 1909  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 5 augustus 1942

Cohen, Bob   
Rotterdam, 27 augustus 1933  
(Terbregse) Rechter Rottekade 163  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Cohen, David   
Rotterdam, 27 januari 1910  
(Terbregse) Rechter Rottekade 163  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen, Hetty   
Rotterdam, 23 mei 1936  
(Terbregse) Rechter Rottekade 163  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Cohen, Louis   
Rotterdam, 19 september 1913  
Maarten Dijkshoornlaan 36  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen, Herman  
Rotterdam, 10 augustus 1878  
Maarten Dijkshoornlaan 36  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Cohen-Ossendrijver, Estella   
Rotterdam, 8 oktober 1909  
(Terbregse) Rechter Rottekade 163  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Dam, van, Philip Isaac  
Rotterdam, 1 maart 1907  
Borchsatelaan 17 (Berglaan)  
Auschwitz, 30 september 1942

Dam-Davidson, van, Sophia  
Antwerpen (BE), 1 augustus 1899  
Borchsatelaan 17 (Berglaan)  
Auschwitz, 30 september 1942

Dantzig, van, Abraham  
Rotterdam, 29 april 1869  
Jan van Ghestellaan 28  
Auschwitz, 19 februari 1945

Dantzig-de Kadt, van, Anna   
Oss, 7 oktober 1879  
Jan van Ghestellaan 28  
Auschwitz, 19 februari 1943

Davids, Leo   
Rödingen (DE), 25 september 1897  
Duizendschoonstraat 37a (Balsemijnstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Davids, Duifje  
Den Haag, 8 november 1923  
Duizendschoonstraat 37a (Balsemijnstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Davids, Frederik David  
Den Haag, 21 september 1925  
Duizendschoonstraat 37a (Balsemijnstraat)   
Auschwitz, 21 september 1942

Davids, Lea Ella  
Den Haag, 27 september 1927  
Duizendschoonstraat 37a (Balsemijnstraat)   
Auschwitz, 9 augustus 1942

Davids-van der Sluis, Henderika Lea  
Den Haag, 2 september 1897  
Duizendschoonstraat 37a (Balsemijnstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Davidson, Abraham Mozes  
Rotterdam, 21 april 1942  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 14 januari 1943

Davidson, Jacob   
Rotterdam, 11 mei 1906  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 14 januari 1943

Davidson, Mozes   
Beverwijk, 13 december 1866  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Rotterdam, 20 januari 1942

Davidson, Rieca Elisabeth   
Rotterdam, 15 april 1938  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 14 januari 1943

Davidson-Moses, Gillette  
’s-Gravenhage, 15 mei 1866  
Juliana van Stolberglaan 35  
Sobibor, 5 maart 1943

Davidson-Norden, Lena   
Delft, 22 maart 1866  
Berglaan (Borchsatelaan) 17  
Sobibor, 14 mei 1943

Slachtoffers Hillegersberg
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Davidson-van Tijn, Kornelia  
Rotterdam, 7 oktober 1909  
Azaleastraat 71b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 14 januari 1943

Diependaal, Gaston Leon  
’s-Hertogenbosch, 6 maart 1905  
Willem van Hildegaersbergstraat 68  
Sobibor, 11 juni 1943

Diependaal, Joseph  
Rotterdam, 16 januari 1931  
Willem van Hildegaersbergstraat 68  
Sobibor, 11 juni 1943

Diependaal, Salomon Arnold  
Schiedam, 15 mei 1936  
Willem van Hildegaersbergstraat 68  
Auschwitz, 2 juli 1943

Diependaal-den Arend, Jetje  
Rotterdam, 29 december 1906  
Willem van Hildegaersbergstraat 68  
Sobibor, 2 juli 1943

Digtmaker, Emanuel   
Amsterdam, 20 december 1885  
Straatweg 83  
Auschwitz, 30 september 1942

Digtmaker, Emanuel   
Amsterdam, 12 februari 1938  
Straatweg 83 II  
Sobibor, 2 juli 1943

Digtmaker, Lena   
Amsterdam, 3 augustus 1910  
Straatweg 83 II  
Auschwitz, 30 september 1942

Digtmaker, Levie   
Amsterdam, 20 december 1911  
Straatweg 83 II  
Auschwitz, 30 september 1942

Digtmaker, Salomon   
Rotterdam, 24 juni 1919  
Straatweg 83 II  
Auschwitz, 30 september 1942

Digtmaker-Friese, Jaantje   
Rotterdam, 25 augustus 1917  
Straatweg 83 II  
Auschwitz, 30 september 1942

Digtmaker-Velleman, Esther   
Amsterdam, 28 oktober 1885  
Straatweg 83 II  
Auschwitz, 16 augustus 1942

Dobraszycki, Maurits  
Rotterdam, 5 oktober 1921  
Adriaan van Doeslaan 55 (A. vd Mathenesseln)  
Blechhammer, 25 januari 1945

Emden, van, Hijman  
Rotterdam, 8 november 1910  
Jan van Ghestellaan 50  
Bergen-Belsen, 15 april 1945

Emden, van, Jacqueline  
Rotterdam, 19 juli 1940  
Jan van Ghestellaan 50  
Sobibor, 5 maart 1943

Emden, van, Leo   
Rotterdam, 10 juni 1915  
Jan van Ghestellaan 50  
Sobibor, 5 maart 1943

Emden-Marx, van, Josette  
Lausanne (CH), 16 juli 1916  
Jan van Ghestellaan 50  
Sobibor, 5 maart 1943

Emden-Skaller, van, Clara Karoline   
Straatsburg (FR), 7 oktober 1911  
Jan van Ghestellaan 50  
Bergen-Belsen, 10 april 1945

Fierlier, Nico  
Rotterdam, 26 januari 1914  
Juliana van Stolberglaan 46b  
Auschwitz, 30 september 1942

Frenkel, Andries Hessel   
Amsterdam, 22 juli 1919  
Burg. le Fèvre de Montignylaan 26  
Midden-Europa, 31 juli 1944

Frenkel, Anna Elizabeth   
Amsterdam, 23 augustus 1920  
Burg. le Fèvre de Montignylaan 26  
Auschwitz, 31 juli 1944

Frenkel, Hessel  
Amsterdam, 12 augustus 1891  
Burg. le Fèvre de Montignylaan 26  
Auschwitz, 6 maart 1944

Frenkel-van Os, Elizabeth Anna   
Haarlem, 4 juni 1891  
Burg. le Fèvre de Montignylaan 26  
Auschwitz, 6 maart 1944

Frieser, Salomon Eliasar  
Rotterdam, 8 februari 1877  
Straatweg 130  
Auschwitz, 6 maart 1944

Frieser, Henriette  
Rotterdam, 20 februari 1908  
Straatweg 130  
Auschwitz, 6 maart 1944

Gelder-van Dantzig, Marianne   
Rotterdam, 28 december 1874  
Juliana van Stolberglaan 71  
Sobibor, 30 april 1943

Gelder, van, Izaak  
Leeuwarden, 11 juni 1864  
Juliana van Stolberglaan 71  
Sobibor, 30 april 1943

Gelderen, van, Jacob  
Schiedam, 24 februari 1888  
C.N.A.Looslaan 18  
Auschwitz, 15 oktober 1944

Gelderen-Cats, van, Betje   
Gouda, 16 september 1887  
C.N.A.Looslaan 18  
Auschwitz, 15 oktober 1944

Gich-van Gich, van, Elisabeth  
Grave, 3 januari 1887  
Kleiweg 139a  
Sobibor, 30 april 1943

Gutmann, Oswald Eduard  
Nürnberg (DE), 5 oktober 1918  
Jan van Ghestellaan 48  
Auschwitz, december 1942

Gutmann, Rudolph Philipp  
Nürnberg (DE), 4 oktober 1910  
Jan van Ghestellaan 48  
Auschwitz, december 1942

Gütmann, Otto  
Lichtenfels (DE), 23 oktober 1874  
Jan van Ghestellaan 48  
Bergen-Belsen, 21 mei 1944

Gutmann, Walter Edwin  
Nürnberg (DE), 21 oktober 1913  
Jan van Ghestellaan 48  
Auschwitz, december 1942

Gutmann-Hausmann, Clara, Clara  
Fürth (DE), 12 december 1887  
Jan van Ghestellaan 48  
Tröbitz (DE), 14 mei 1945

Haas, de, Mozes   
Rotterdam, 21 mei 1903  
Duizendschoonstraat 38b (Balsemijnstraat)  
Mauthausen, 24 juni 1942

Hellmann, Bernhard Wolfgang  
Wenen (AT), 7 november 1903  
Merellaan 21  
Sobibor, 2 april 1943

Hertzberger-de Raaij, Duifje  
Utrecht, 17 januari 1918  
Hoyledesingel 2  
Auschwitz, 1 mei 1944

Hertzka, Ernst   
Wenen (AT), 1 januari 1892  
Straatweg 27  
Auschwitz, 7 juli 1944

Hertzka-Haim, Ella   
Wenen (AT), 5 januari 1891  
Straatweg 27  
Auschwitz, 7 juli 1944

Heuman, Frieda   
Gulpen, 21 november 1892  
Willem Nagellaan 20  
Auschwitz, 22 oktober 1942

Jongh de, Abraham, Abrahan  
Rotterdam, 31 augustus 1927  
Juliana van Stolberglaan 75b  
Midden-Europa, 31 maart 1944

Jongh, de, Levie   
Rotterdam, 16 februari 1891  
Juliana van Stolberglaan 75b  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Jongh, de, Sara  
Rotterdam, 15 oktober 1920  
Juliana van Stolberglaan 75b  
Auschwitz, 25 januari 1943

Jongh-Sanders, de, Judith  
Rotterdam, 8 maart 1893  
Juliana van Stolberglaan 75b  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Kadt de, Eva Ardina  
Oss, 22 maart 1866  
Adriaan van Mathenesselaan 35 (A. vd Doesln)   
Sobibor, 5 maart 1943

Kadt de, Sophia  
Oss, 25 januari 1866  
Adriaan van Mathenesselaan 35 (A. vd Doesln)   
Auschwitz, 19 november 1943

Kadt-Michels, de, Pauline  
Cleve (DE), 18 april 1876  
Jan van Ghestellaan 28  
Sobibor, 14 mei 1943

Kellerman, Israel Rudolf  
Arnhem, 31 augustus 1909  
Ceintuurbaan 13b  
Auschwitz, 30 september 1942

Kets de Vries, Sérah Johanna  
Rotterdam, 9 november 1895  
Begoniastraat 5b (Asterstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Kets de Vries-Hartogs, Antje  
Sommelsdijk, 11 september 1873  
Begoniastraat 5b (Asterstraat)   
Sobibor, 23 april 1943

Klaveren van, Joseph  
Rotterdam, 10 april 1898  
(Bergse) Dorpsstraat 86  
Mauthausen, 17 oktober 1942

Kloeten van, Hartog, Hartog  
Rotterdam, 9 mei 1935  
Prins Bernhardkade 15  (Voorplaskade) 
Auschwitz, 5 augustus 1942

Knap-Schnitzler, Henriëtte Judic  
Rotterdam, 26 februari 1873  
Berglustlaan 7   
Auschwitz, 15 oktober 1942
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Korda, Charlotte  
Wenen (AT), 3 februari 1902  
Ceintuurbaan 27b  
Sobibor, 23 april 1943

Koster, Levie   
Rotterdam, 14 juni 1911  
Pr. Margrietlaan 20b (Juliana-/Hillegondalaan)  
Sobibor, 28 mei 1943

Koster, Bert  
Rotterdam, 11 augustus 1937  
Pr. Margrietlaan 20b (Juliana-/Hillegondalaan)  
Sobibor, 28 mei 1943

Koster-van Kol, Huiberdina  
Rotterdam, 31 maart 1914  
Pr. Margrietlaan 20b (Juliana-/Hillegondalaan)  
Sobibor, 28 mei 1943

Lansberg, Lodewijk Maurits   
Rotterdam, 30 oktober 1892  
C.N.A.Looslaan 30  
Rotterdam, 23 december 1942

Lansberg-de Vries, Elisabeth Evelina  
Rotterdam, 19 januari 1896  
C.N.A.Looslaan 30  
Auschwitz, 11 februari 1944

Levie, Louis   
Rotterdam, 26 juli 1919  
Prins Frederik Hendrikstraat 16 b 
Auschwitz, 22 september 1942

Levie, Mozes   
Zuidland, 12 november 1891  
Prins Frederik Hendrikstraat 16 b 
Midden-Europa, 31 maart 1944

Levie-Monasch, Hester   
Rotterdam, 31 januari 1892  
Prins Frederik Hendrikstraat 16 b 
Auschwitz, 19 oktober 1942

Liebenau, Sally  
Rawitsch (P), 26 november 1863  
Hoyledesingel 17  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Manheim, Rudolf   
Rotterdam, 26 juli 1910  
Kerstant van den Bergelaan 67a  
onbekend, 30 oktober 1942

Moos, Kurt  
Heilbron (DE), 29 maart 1900  
Berglustlaan 64  
Auschwitz, 31 december 1942

Moos-Stern, Gerda  
Deggendorf (DE), 13 februari 1913  
Berglustlaan 64  
Auschwitz, 21 september 1942

Naarden, Aron   
Rotterdam, 12 juli 1928  
Hoyledesingel 8  
Auschwitz, 14 september 1942

Naarden, Barend   
Amsterdam, 27 augustus 1901  
Hoyledesingel 8  
Auschwitz, 31 augustus 1944

Oesterman, Joseph   
Amsterdam, 4 november 1893  
Juliana van Stolberglaan 3b  
Auschwitz, 19 augustus 1942

Oesterman, Meta Sophia  
Rotterdam, 2 september 1927  
Juliana van Stolberglaan 3b  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Oesterman-van Win, Henriëtte  
Amsterdam, 26 oktober 1893  
Juliana van Stolberglaan 3b  
Auschwitz, 30 september 1942

Olman, Eliazar   
Rotterdam, 30 december 1897  
Pr. Margrietlaan 23a (Juliana-/Hillegondalaan)  
Auschwitz, 11 februari 1944

Olman, Joseph   
Rotterdam, 19 april 1926  
Pr. Margrietlaan 23a (Juliana-/Hillegondalaan)  
Auschwitz, 1 februari 1944

Olman-van Trommel, Cornelia   
Rotterdam, 3 augustus 1895  
Pr. Margrietlaan 23a (Juliana-/Hillegondalaan)  
Auschwitz, 1 februari 1944

Oosten, van, Jonas  
Amsterdam, 4 maart 1891  
Emmalaan 77  
Auschwitz, 6 maart 1944

Oosten-Polak, van, Reintje  
Haarlem, 13 oktober 1891  
Emmalaan 77  
Auschwitz, 6 maart 1944

Ossedrijver, Emanuel  
Rotterdam, 7 april 1869  
Juliana van Stolberglaan 28  
Sobibor, ca. 21 mei 1943

Ossedrijver-Frank, Sofia  
Poederoijen, 4 juni 1868  
Juliana van Stolberglaan 28  
Sobibor, 21 mei 1943

Pienas, Meijer Jacob  
Rotterdam, 7 september 1880  
Kootsekade 10b  
Auschwitz, 9 november 1942

Pienas, Joseph Meijer  
Bergh, 5 juli 1918  
Kootsekade 10b  
Auschwitz, 30 september 1942

Pienas, Helena Rosalie  
Emmerich, 10 september 1916  
Kootsekade 10b  
Auschwitz, 30 september 1942

Pienas-Slagter, Grietje  
Rotterdam, 28 juni 1890  
Kootsekade 10b  
Auschwitz, 9 november 1942

Raaij, de, Joseph   
Haarlem, 27 september 1891  
Hoyledesingel 20  
Auschwitz, 17 september 1943

Raaij-de Jong, de, Vrouwtje  
Amsterdam, 20 september 2008  
Hoyledesingel 20  
Auschwitz, 17 september 1943

Reens, Hetty Louise   
Hillegersberg, 2 augustus 1936  
Straatweg 68a  
Auschwitz, 9 november 1942

Reens, Marianne   
Rotterdam, 9 november 1934  
Straatweg 68a  
Auschwitz, 9 november 1942

Reens, Philip   
Amsterdam, 27 januari 1900  
Straatweg 68a  
Midden-Europa, 31 maart 1944

Reens-Teeboom, Sara   
Rotterdam, 6 juli 1901  
Straatweg 68a  
Auschwitz, 9 november 1942

Reiman, Stelle Tellie   
Arnhem, 24 december 1900  
Hoyledesingel 24  
Auschwitz, 10 september 1943

Reimann, Sara  
Arnhem, 8 maart 1865  
Hoyledesingel 24  
Sobibor, 23 april 1943

Rhijn, van, Hartog  
Hoogeveen, 31 oktober 1862  
Emmalaan 9  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Rhijn, van, David   
Rotterdam, 17 januari 1894  
Orchideestraat 1b (Dahliastraat)  
Midden-Europa, 31 maart 1944

Rhijn, van, Elias  
Rotterdam, 19 maart 1933  
Orchideestraat 1b (Dahliastraat)  
Auschwitz, 31 maart 1944

Rhijn, van, Hartog  
Rotterdam, 3 juli 1925  
Orchideestraat 1b (Dahliastraat)  
Midden-Europa, 19 oktober 1942

Rhijn-van Berkelouw, van, Keetje  
Rotterdam, 11 april 1902  
Orchideestraat 1b (Dahliastraat)  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Ridder-Cohen, de, Roosje   
Rotterdam, 2 januari 1906  
Willem van Hildegaersberchstraat 3a  
Auschwitz, 31 januari 1944

Roodschild, Coenraad Jozef   
Antwerpen (BE), 15 december 1926  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Roodschild, Frederika   
Hillegersberg, 1 december 1934  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 9 augustus 1942

Roodschild, Jozef Coenraad   
Rotterdam, 25 augustus 1900  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Roodschild, Louise   
Rotterdam, 25 mei 1938  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 9 augustus 1942

Roodschild, Marianne   
Hillegersberg, 20 september 1932  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 9 augustus 1942

Roodschild, Sophia   
Antwerpen (BE), 30 april 1925  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 30 september 1942

Roodschild-van Emden, Sophia  
Schiedam, 9 januari 1864  
Juliana van Stolberglaan 73b  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Roodschild-Vissel, Roosje   
Rotterdam, 28 juli 1903  
Azaleastraat 5b (Ridderspoorstraat)   
Auschwitz, 9 augustus 1942

Samson, Barend Jacques  
Rotterdam, 26 december 1899  
Nachtegaallaan 41  
Auschwitz, 6 maart 1944

Schoonderwoerd-Vissel, Betje   
Groningen, 4 april 1903  
Wilhelminalaan 7 (Bergpolderlaan)  
Auschwitz, 5 november 1942

Slager, Clara Marianne   
Hillegersberg, 14 oktober 1925  
Straatweg 246  
onbekend, 29 januari 1945
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Slager, Marcus   
Steenwijk, 10 juni 1897  
Straatweg 246  
Birkenau, 30 september 1942

Slager, Jacob  
Kampen, 10 maart 1872  
Juliana van Stolberglaan 79 b  
Sobibor, 23 juli 1943

Slager-van Gelder, Roosje   
Groningen, 1 december 1874  
Juliana van Stolberglaan 79b  
Sobibor, 23 juli 1943

Slagter, Isidore   
Hillegersberg, 8 april 1928  
Stadhouderslaan 6  
Birkenau, september 1942

Slagter, Joseph   
Hillegersberg, 19 juli 1925  
Stadhouderslaan 6  
Birkenau, 3 augustus 1942

Slagter, Simon Salomon  
Rotterdam, 29 oktober 1898  
Stadhouderslaan 6  
Auschwitz, 3 augustus 1942

Slagter-Mendels, Ada Mirjam   
Hoogezand, 28 januari 1899  
Stadhouderslaan 6  
Birkenau, september 1942

Sluis, van der, Eduard   
Rotterdam, 5 juli 1897  
Hoyldesingel 17  
Auschwitz, 30 september 1942

Sluis, van der, Ernst  
Berlijn (DE), 25 oktober 1922  
Hoyldesingel 17  
Auschwitz, 30 september 1942

Sluis-Liebenau, van der, Gertrud  
Berlijn (DE), 1 maart 1892  
Hoyldesingel 17  
Auschwitz, 30 september 1942

Stad, Jacob   
Rotterdam, 20 oktober 1913  
Plaszicht 5  
Gross Rosen, 7 februari 1945

Stad-Braunberger, Elisabeth   
Rotterdam, 7 september 1913  
Plaszicht 5  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Ster, Guillermito Aniceto   
Curaçao, 17 april 1888  
Ph.Willemstraat 8a (Oranje-Nassaustraat)  
Oranienburg, 13 januari 1943

Ster-Sanders, Rebecca   
Rotterdam, 1 april 1900  
Ph.Willemstraat 8a (Oranje-Nassaustraat)  
Auschwitz, 22 oktober 1942

Teeboom, Elizabeth   
Rotterdam, 23 december 1906  
Straatweg 35  
Sobibor, 23 april 1943

Teeboom, Louis  
Rotterdam, 23 januari 1916  
Straatweg 35  
Auschwitz, 30 september 1942

Teeboom, Rozetta  
Rotterdam, 6 september 1899  
Straatweg 35  
Auschwitz, 30 september 1942

Teeboom-Knap, Hester   
Rotterdam, 22 december 1871  
Straatweg 35  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Teitz, Werner Artur Israel  
Fürth (DE), 18 januari 1925  
Straatweg 226  
Sobibor, 21 mei 1943

Vigeveno, Eduard Gabriël   
Rotterdam, 5 maart 1931  
Nieuwe Kerkstraat 22 b  
Sobibor, 30 april 1943

Vigeveno, Hans Richard   
Rotterdam, 29 augustus 1925  
Nieuwe Kerkstraat 22 b  
Sobibor, 30 april 1943

Vigeveno, Johanna   
Rotterdam, 20 juni 1928  
Nieuwe Kerkstraat 22 b  
Sobibor, 30 april 1943

Vigeveno, Joseph   
Amsterdam, 6 januari 1894  
Nieuwe Kerkstraat 22 b  
Sobibor, 30 april 1943

Vigeveno-Levij , Sophia Rosa   
Rotterdam, 14 augustus 1897  
Nieuwe Kerkstraat 22 b  
Sobibor, 30 april 1943

Vilbach, David   
Amsterdam, 26 augustus 1892  
Jan van Ghestellaan 29  
Auschwitz, 28 februari 1943

Vilbach, Freddij   
Rotterdam, 9 april 1923  
Jan van Ghestellaan 29  
Auschwitz, 28 februari 1943

Vilbach, Salomon   
Rotterdam, 21 januari 1921  
Jan van Ghestellaan 29  
Midden-Europa, 31 maart 1944

Vilbach-Blom, Rosetta   
Rotterdam, 12 december 1898  
Jan van Ghestellaan 29  
Auschwitz, 22 oktober 1942

Vissel, Izak  
Groningen, 28 juni 1874  
Elektroweg 16   
Auschwitz, 19 oktober 1942

Vissel-Hooghart, Mietje  
Rotterdam, 4 juli 1864  
Elektroweg 16  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Vleeschhouwer, Izaak  
Zaltbommel, 18 december 1863  
Kerstant v.d. Bergelaan 4a  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Vles, Samuel Isidoor   
Rotterdam, 28 mei 1897  
Molenlaan 71  
Bergen-Belsen, 21 december 1944

Vles-Warendorf, Alice   
Amsterdam, 11 september 1901  
Molenlaan 71  
Bergen-Belsen, 18 maart 1945

Vries, de, Samson Hartog  
Rotterdam, 1 mei 1886  
Emmalaan 9  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Vries-van Rhijn, de, Henrietta  
Rotterdam, 11 augustus 1888  
Emmalaan 9  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Wijnbergen, Leo   
Eindhoven, 21 november 1907  
Juliana van Stolberglaan 41a  
Sobibor, 23 juli 1943

Wijnbergen-Slager, Sara Betsy   
Zwolle, 12 december 1908  
Juliana van Stolberglaan 41a  
Sobibor, 23 juli 1943

Winter, de, Philip   
Tiel, 22 augustus 1899  
Willem Nagellaan 20  
Sobibor, 23 juli 1943

Winter, de, Bertha  
Oss, 30 mei 1929  
Willem Nagellaan 20  
Sobibor, 23 juli 1943

Winter-Heuman, de, Hilda  
Gulpen, 7 maart 1903  
Willem Nagellaan 20  
Sobibor, 23 juli 1943

Wolf, Pieter  
Rotterdam, 25 december 1873  
Prins Frederik Hendrikstraat 18a  
Auschwitz, 9 november 1942

Wolf-Mannsbach, Julchen  
Frankfurt am Main (DE), 24 oktober 1870  
Prins Frederik Hendrikstraat 18a  
Auschwitz, 9 november 1942

Zoete, de, Aron Hartog   
Amersfoort, 17 september 1882  
Willem Nagellaan 20  
Auschwitz, 30 september 1942

Zoete, de, Betty Lena  
Hilversum, 13 maart 1912  
Willem Nagellaan 20  
Auschwitz, 30 september 1942
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Bijl, van der, Jacob  
Amsterdam, 20 april 1893  
Amethiststraat 22a (Vondelstraat)  
Sobibor, 23 juli 1943

Coevorden, van, Israel  
Rotterdam, 28 juni 1911  
Ribeslaan 75 (Iepenlaan)  
Auschwitz, 30 september 1942

Coevorden, van, Samuel  
Rotterdam, 6 juni 1917  
Ribeslaan 75 (Iepenlaan)  
Auschwitz, 30 september 1942

Coevorden, van, Elizabeth Hendeltje  
Rotterdam, 13 november 1923  
Ribeslaan 75 (Iepenlaan)  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen, Abraham  
Rotterdam, 12 november 1917  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen, Gerrit  
Rotterdam, 23 april 1920  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen, Jacob Levie  
Rotterdam, 6 juni 1894  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen-Naarden, Rebecca  
Rotterdam, 26 november 1895  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 30 september 1942

Cohen-Naarden, Leentje   
Rotterdam, 16 oktober 1921  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 30 september 1942

Dam, van, Klaartje  
Schiebroek, 25 september 1933  
Kleiweg 180  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Dam, van, Leendert Louis  
Rotterdam, 17 april 1908  
Kleiweg 180  
Auschwitz, 30 september 1942

Dam,-Tunninge, van, Cato  
Amsterdam, 24 maart 1912  
Kleiweg 180  
Auschwitz, 5 augustus 1942

Flora, Jonas  
Rotterdam, 27 mei 1901  
Topaasstraat 5a (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 30 september 1942

Flora, Abraham  
Rotterdam, 10 november 1878  
Topaasstraat 5a (Potgieterstraat)  
Sobibor, 14 mei 1943

Flora-de Jong, Saartje  
Dordrecht, 29 november 1877  
Topaasstraat 5a (Potgieterstraat)  
Sobibor, 14 mei 1943

Frank, David Daniel  
Gouda, 22 juli 1889  
Topaasstraat 11a (Potgieterstraat)  
Sobibor, 9 juli 1943

Frank, Abraham  
Rotterdam, 29 maart 1920  
Topaasstraat 11a (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 17 augustus 1942

Frank, Eva  
Rotterdam, 7 april 1933  
Topaasstraat 11a (Potgieterstraat)  
Sobibor, 11 juni 1943

Frank-Trijtel, Geertruida  
Rotterdam, 28 januari 1907  
Topaasstraat 11a (Potgieterstraat)  
Sobibor, 11 juni 1943

Fürster, Baruch Samuel  
Amsterdam, 24 juli 1878  
Schiebroeksesingel 4  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Fürster-Knap, Sara  
Rotterdam, 11 maart 1883  
Schiebroeksesingel 4  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Gelder, van, Abraham  
Groningen, 14 november 1889  
Topaasstraat 2 (Potgieterstraat)  
Midden-Europa, 31 maart 1944

Gelder, van, Philip  
Den Haag, 6 februari 1922  
Topaasstraat 2 (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 30 december 1942

Gelder, van, Marianne  
Rotterdam, 1 augustus 1942  
Topaasstraat 2 (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Gelder, van, Bernard Philip  
Groningen, 22 juli 1900  
Topaasstraat 6a (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 31 maart 1943

Gelder, van, Käthie  
Rotterdam, 1 augustus 1926  
Topaasstraat 2 (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Gelder-Flora, van, Roosje  
Rotterdam, 10 juli 1905  
Topaasstraat 6a (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Gelder-Olman, van, Roosje  
Rotterdam, 26 maart 1893  
Topaasstraat 2 (Potgieterstraat)  
Auschwitz, 19 oktober 1942

Gompel, Jacob Levie  
Rotterdam, 6 december 1886  
Elzenlaan 12 (Cipreslaan)  
Westerbork, 8 november 1942

Naarden, Jonas  
Amsterdam, 9 juni 1893  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 31 maart 1944

Naarden-Barendse, Engeltje  
Rotterdam, 22 januari 1896  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 10 september 1942

Nathans, Maurits Eliasar  
Rotterdam, 26 juli 1909  
Larikslaan 197 (Eikenlaan)  
Auschwitz, 3 augustus 1942

Querido, Rudolph  
Amsterdam, 10 december 1902  
Larikslaan 157 (Eikenlaan) 
Mauthausen, 8 juli 1942

Schabracq, Judith  
Amsterdam, 30 augustus 1882  
Adrianalaan 254  
Auschwitz, 13 november 1942

Tijn, van, Jacob  
Rotterdam, 17 januari 1917  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 28 februari 1943

Tijn, van, Rosa  
Rotterdam, 31 december 1918  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Sobibor, 9 april 1943

Tijn, van, Helena  
Rotterdam, 3 maart 1921  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 28 februari 1943

Tijn, van, Meijer  
Rotterdam, 16 juni 1926  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 28 februari 1943

Tijn, van, Abraham Jacob  
Amsterdam, 30 november 1882  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Tijn-de Vries, van, Elisabeth  
Lexmond, 3 september 1879  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 15 oktober 1942

Tijn-de Wit, van, Kaatje  
Rotterdam, 16 januari 1922  
Amethiststraat 20a (Vondelstraat)  
Auschwitz, 28 februari 1943

Tuvy, Leon Haim  
Boekarest (RO), 23 april 1860  
Larikslaan 149 (Eikenlaan)  
Auschwitz, 11 februari 1944

Wurms, Isaac  
Rotterdam, 18 oktober 1938  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 10 september 1942

Wurms, Mozes  
Rotterdam, 15 december 1914  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 31 maart 1944

Wurms-Naarden, Debora  
Rotterdam, 16 november 1942  
Adrianalaan 165  
Auschwitz, 10 september 1942
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