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Anne Rittersma, Enna Schut en Annejet Vonk maakten de reis in 2019. Een
onvergetelijke ervaring. Bij terugkomst besloten ze samen de meegegeven opdracht, om de verhalen over Sobibór te blijven vertellen en doorvertellen, uit
te voeren. Als VWO-6 leerlingen schreven ze in februari 2021 een uitmuntend
profielwerkstuk over de actuele ontwikkelingen en beeldvorming rond Sobibór.
Dit boekje is het praktijkdeel. Alle namen van vrouwen, mannen en kinderen
die vanuit de gemeente Ede in Sobibór omkwamen worden er in genoemd.
veertien personen zijn verder uitgelicht.
Het Streek Lyceum werkt graag en met trots mee aan deze uitgave van het werk
van Anne, Enna en Annejet. Zo blijven onderwijs en maatschappij steeds verbonden. Ik hoop dat U het met aandacht zult lezen. De verhalen over Sobibór

Namen voorlezen en kaarsen neerzetten bij de asheuvel in Sobibór, 14 oktober 2019.
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‘Het is heel bijzonder en ook heftig
als je namen voorleest van mensen
die op deze plek zijn overleden.’

Het was heel bijzonder om haar te herdenken en op deze manier iets terug te
doen voor alles wat Jules Schelvis tijdens zijn leven heeft gedaan. Vooral de
stilte en leegte op die plek waren heel apart. Eigenlijk is er niks meer te zien
van hoe het kamp er ooit uitzag, maar toch voel je aan alles dat het een plek
is waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Dit gevoel is lastig te beschrijven
Internationale Sobibór-herdenking met op de achtergrond de asheuvel, 14 oktober 2019.

en eigenlijk kan je het pas begrijpen als je eenmaal in het kamp geweest bent.
De Himmelfahrtstrasse, de plek waar de Joden hun dood tegemoet liepen,

voo raf

was ook heel aangrijpend om te zien. De onmacht en angst die de mensen
hier gevoeld hebben moet immens
geweest zijn. Iemand die ook mee

Wij zijn Annejet, Enna en Anne en zitten in VWO-6 van Het Streek Lyceum te

op deze reis was zei: ‘Wij kunnen

Ede. Wij zijn in oktober 2019 meegeweest op een jongerenreis naar Sobibór.

deze weg straks weer teruglopen, de

Elk jaar nemen er zo’n 14 leerlingen uit Gelderland deel aan deze bijeen-

slachtoffers van het kamp konden dat

komst in Polen.

niet’. Waarom? Dat is wat we veel
dachten tijdens het bezoek aan het

Tijdens de reis hebben wij het voormalige vernietigingskamp ‘Majdanek’ in

kamp. Zoveel mensen die nog een

Lublin gezien en hebben we op 14 oktober Sobibór bezocht. Er vond een her-

leven voor zich hadden, zijn hier

denking plaats, omdat op 14 oktober 1943 de opstand in vernietigingskamp

op vreselijke wijze vermoord en er

Sobibór uitbrak. Wij hebben tijdens deze herdenking de namen van de slacht-

is niks wat we hier aan kunnen ver-

offers uit de gemeente Ede die omgekomen zijn in Sobibór voorgelezen. Dit

anderen. Het enige wat we kunnen

was heel bijzonder, maar ook heftig omdat je namen voorleest van mensen

doen is ervoor zorgen dat dit nooit

die op die plek zijn overleden. Daarna hebben we een steentje gelegd op de

weer gebeurt en de verhalen van de

gedenksteen van Rachel Borzykowski. Dit was de vrouw van Jules Schelvis.

slachtoffers doorvertellen zodat ze

Hij was een overlevende van het kamp en oprichter van Stichting Sobibór.
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De Himmelfahrtstrasse.

niet vergeten worden.
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‘Een mens kan twee keer sterven;
een keer als je hart ermee stopt en een keer
als je naam niet meer wordt genoemd.’

Er is een Joods gezegde: ‘een mens kan twee keer sterven; een keer als je hart
ermee stopt en een keer als je naam niet meer wordt genoemd’. Het is dus
erg belangrijk om de verhalen van slachtoffers door te blijven vertellen en de
namen te blijven noemen. Deze reis heeft veel indruk op ons gemaakt en wij
vinden het belangrijk om door te vertellen wat de slachtoffers mee hebben ge-

Sobibór in 1942, met op de achtergrond het Vorlager.

maakt en wat voor vreselijke dingen zich hebben afgespeeld in het kamp. Dat
mogen we nooit vergeten.

So b i bór
Iedereen die is omgekomen in Sobibór heeft een eigen verhaal. De een wat
langer dan de ander, maar allemaal even bijzonder. De slachtoffers hadden
ook een gewoon leven, net zoals wij.

Sobibór was een vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog. Het kamp lag

Ze zijn meer dan een slachtoffer uit

in Oost-Polen op 6 kilometer afstand van het dorpje Sobibór. Sobibór behoort

Sobibór. Wij hebben veertien mensen

tot een van de Aktion Reinhard-kampen. Dit was een operatie van de nazi’s

uit de gemeente Ede gekozen. Door

om zoveel mogelijk Joden uit te roeien. De andere kampen die bij deze actie

de verhalen van deze mensen te ver-

hoorden waren Belzec en Treblinka.

tellen hopen wij te laten zien dat het
niet zomaar veertien slachtoffers wa-

Sobibór was in werking van mei 1942 tot oktober 1943. De meeste Joden

ren, maar dat het veertien mensen wa-

werden direct na aankomst vergast. Er werd hen verteld dat ze even moesten

ren met allemaal een eigen verhaal.

douchen voor de hygiëne en dat ze hun kostbare bezittingen moesten afgeven.
Ze zouden die dan later wel weer terug krijgen. In werkelijkheid werden de
Joden de gaskamers ingedreven en stalen de Duitsers de bezittingen van de
gedeporteerden.
Op 14 oktober 1943 was er een opstand in het kamp. Hierbij wisten 42 mensen
Gedenksteen van Wolf Polak.
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veertien p ersonen , veertien verhalen

7

door dwangarbeiders. Op de verschroeide aarde werden bomen geplant. De
Duitsers wilden ervoor zorgen dat er geen enkele aanwijzing zou zijn dat het
kamp ooit bestaan heeft. Er zijn in totaal tussen de 170.000 en 185.000 Joden
vermoord in Sobibór. Hiervan waren
34.313 slachtoffers Nederlands. De

Er zijn tussen de
170.000 en 185.000 Joden
vermoord in Sobibór.

Nederlandse Joden zijn door middel
van 19 transporten naar Sobibór gedeporteerd en op dezelfde dag nog
vergast. Het plan van de Duitsers om
Sobibór volledig te vergeten is mis-

‘De hoofdweg’ in kamp Westerbork.

lukt. 365 mensen hebben het kamp overleefd en 57 hiervan hebben de oorlog
overleefd. Zij konden na de oorlog getuigen over de massamoord en dankzij
archeologisch onderzoek zijn er ook echt bewijzen dat het kamp bestaan heeft.

West erbork

Ede
In totaal zijn 57 mensen uit de gemeente Ede omgekomen in Sobibór. Gedepor-

Westerbork was een doorgangskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim

teerden vanuit Bennekom hebben een Stolperstein op de plaats waar zij voor-

102.000 Nederlandse Joden zijn vanuit Westerbork naar kampen in Oost-

dat ze werden gedeporteerd verbleven (zie foto op pagina 27). Voor enkelen is

Europa gedeporteerd. Er zijn in totaal 93 treinen vanuit kamp Westerbork

een Stolperstein neergelegd voor hun vroegere woonhuis in Duitsland (zie foto

naar andere kampen vertrokken. De eerste gevangenen werden op 15 en 16

op pagina 33). Wij hebben ervoor gekozen om in dit boekje het verhaal van

juli 1942 naar Auschwitz gedeporteerd.

veertien slachtoffers te vertellen wiens namen wij hebben voorgelezen bij de
herdenking in Sobibór. We zochten voor dit boekje vooral naar de hobby’s, het

Westerbork was een ‘modelkamp’. Zo had het een ziekenhuis, Joode school,

werk, familierelaties en andere informatie over de slachtoffers. Tegelijk wilden

sport en cabaret. Dit betekende echter niet dat het een pretje was om opge-

we echter ook zo volledig mogelijk zijn. Daarvoor hebben we alle personen die

sloten te zitten in het kamp. De angst om naar een ander kamp gedeporteerd

vanuit Ede via Westerbork op transport gezet zijn naar Sobibór opgeschreven,

te worden was namelijk groot. Aan het begin was er twee keer per week een

op volgorde van het transport waarmee ze vertrokken. Deze namen vindt U ook

transport naar concentratie- of vernietigingskampen. Na een aantal maanden

terug op het Joods Digitaal Monument Ede.

veranderde dit en werd dinsdag de dag van het transport. Een dag voor het
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De t ransporten

In deze lijst staan alle 19 transporten die vanuit Nederland naar Sobibór vertrokken zijn. Met daarbij de vertrekdatum vanuit Westerbork en de datum van
aankomst in Sobibór. Alle transporten vonden plaats in 1943. Steeds is vermeld
hoeveel mensen er in totaal in de trein zaten en hoeveel personen uit het transport het vernietigingskamp hebben overleefd. De 57 Edese slachtoffers worden
bij elk transport waarin zij zaten apart genoemd.

Instappen voor transport.

Ruim 102.000 Nederlandse Joden zijn vanuit Westerbork
naar kampen in Oost-Europa gedeporteerd.
5000 overleefden de oorlog.

Transport
		

Vertrek- en
aankomstdatum

Aantal
Aantal
Edenaren
mensen in overlevenden en hun leeftijd
het transport		
in het transport

1

2-5 mrt

1105

0

2

10-13 mrt

1105

13 vrouwen

Simon Menko, 33

3

17-20 mrt

964

1 man

Herman Lezer, 63

					

0

Sara Lezer-de Vries, 65

4

23-26 mrt

1250

0

Debora Suzanna Presser-Appel, 29

5

30 mrt-2 apr

1255

0

Jacob Henri van Gelder, 35

transport werd bekend gemaakt wie er op transport zouden gaan. Als je naam

					

Johanna van Gelder-Zwaap, 33

werd genoemd, was het een kwestie van je spullen pakken en wachten totdat

					

Bernard Wolfgang Hellman, 39

je in de trein zou moeten stappen.

6

6-9 apr

2020

2 vrouwen

					

De meerderheid van de Nederlandse Joden die gedeporteerd werden, vertrok-

7

13-16 apr

1204

0

Emanuel Alexander Manasse, 60
Fanny Manasse-Hartogsohn, 57
Betje Beckers-Roos, 65

ken naar Auschwitz of Sobibór. In totaal hebben 5000 mensen die vanuit Wes-

					Pauline van den Berg-Bergstein, 83

terbork zijn gedeporteerd de transporten en kampen overleefd.

					

Fritz Kahn, 37

					

Jette Kahn-Freuderberger, 70

					

Ottilie Sara Meijer-Meijer, 68

					

Elisabeth Monnickendam, 62

					

Bernard Bouman, 22

					

Francisca Bouman-Glaser, 53
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TransVertrekAantal
Aantal
Edenaren
port en aankomst- mensen in overlevenden en hun leeftijd
		
datum
het transport		
in het transport
8

20-23 apr

1166

0

Meijer Drukker, 80

					

Carolina Bernadina Drukker-de Groot, 82

					

Max Pagelsohn, 59

					

Toni Pagelsohn-Proskauer, 55

					

Helene Weidenreich-Gernsheim, 75

					

Elise Auguste Hälberstädter-Ostermann, 70

TransVertrekAantal
Aantal
Edenaren
port en aankomst- mensen in overlevenden en hun leeftijd
		
datum
het transport		
in het transport
13

25-28 mei

2862

0

0

14

1-4 juni

3006

1 man

15

8-11 juni

2417

0

0

16

29 juni-2 juli

2397

0

Hans Nico Rippe, 17

Abraham Roodveldt, 33

					

Hessel Rippe, 49

Jacob Boeki, 52

					

Jacques Rippe, 65

					

Leentje Boeki-Berkelouw, 49

					

Jeanette Rippe-Levison, 42

					

Leentje (Lea) Boeki, 25

					

Rachel Rippe-van de Waal, 63

					

Saartje Brandel, 41

					

Lilli Marie de Leeuw-Dreijfus, 23

					

Salomon Bernard de Leeuw, 29

					

Emanuel de Raaij, 22

					

Ernst Lucas, 42

					

Abraham Mozes Emanuel de Roode, 14

					

Robert Stephen Lucas, 5

					

Kaatje de Roode-Brandel, 39

					

Nathalie Lucas-Intrator, 35

					

Isaac Chaim Paraira, 32

9

10

27-30 apr

4-7 mei

1204

1187

0

0

					
11

11-14 mei

1446

1 man

12

18-21 mei

2551

0

Albert Loose, 69
Rosa Loose-Bernheim, 68
Friedrich Wilhelm Hochmann, 63

Grietje Kattenburg-Hartz, 67

					

Rudolf Loewenthal, 78

					

Laura Wilhelmine LoewenthalOstermann, 69

					

Ernst Ludwig Hugo Meijer, 25

					

Bernard Pinto, 57

					

Siegmund Polak, 19

					

Meijer Prins, 21

12

6-9 juli

2417

0

0

18

13-16 juli

2209

0

Jacoba Louise Citroen-Sluijs, 30

19

20-23 juli

1988

0

Isaac Leijdesdorff, 33

					

Sarina Tea Leijsdesdorff-Hoek, 34

					

Elias Querido, 21

Rita Kattenburg, 29
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Transport 15 was een kindertransport.
Alle 2417 kinderen zijn vermoord.
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veertien personen, veertien verhalen
Vanaf hier vertellen we meer over Ede en haar Joodse inwoners. We hebben
veertien personen uitgekozen die we nadrukkelijk een gezicht willen geven.
Als symbolische vertegenwoordiging van allen die vanuit de gemeente Ede
naar Sobibór werden gedeporteerd en daar vermoord werden.

Collectie Stadsarchief Amsterdam, schenking Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam
Foto: Wouter Thorn Leeson

‘Pension Schäffer’ aan de Telefoonweg 4.

Te lefoonwe g 4, Ede

Telefoonweg 4 in Ede was tijdens de Tweede Wereldoorlog een pension waar
verschillende Joden gewoond hebben. Dit huis heette ‘Rose Cottage’ en is in
1887 gebouwd. Tot 1940 woonde er een man genaamd Hendrik J. van de
Zandschulp. Tijdens de oorlog hebben een aantal Joden hier gezeten, het was
een pension voor (oudere) Joden. ‘Pension Schäffer’ heette het in die tijd. Schäffer was de baas van het pension. Helaas zijn alle bewoners van het pension
omgekomen.
Van de veertien slachtoffers die in dit
boekje worden geportretteerd, hebben er een aantal als laatste woonplaats Telefoonweg 4. Dit zijn Meijer

Zoals Elisabeth Monnickendam (zittend) en haar zus Rachel op deze

Drukker, Carolina Bernadina Druk-

tekening van hun broer en kunstenaar Martin. In plaats van deze vooroorlogse huiselijkheid kwam er een leven van uitsluiting en vervolging.
Hoe hun levens veranderden leest u op pagina 20 e.v.
14
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ker-De Groot, Ottilie Meijer-Meijer en
Advertentie uit het Joodsche weekblad in
1941 waarin gevraagd wordt naar een werkster voor het pension aan de Telefoonweg.

Helene Weidenreich-Gernsheim.
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Ern s t L u dw i g H u g o Me i j er
Ernst werd geboren op 19 oktober 1917 in Soerakarta (Surakarta), Indonesië.
Zijn ouders waren Arthur Meijer (1874-1943) en Helene Meijer-Cohen (18791943). Zijn vader, Duitse nationaliteit, had in Indië een administratieve functie
in het Konlijklijk Nederlands Indisch Leger. In 1923 verhuisde Ernst met zijn
ouders en twee oudere broers vanwege pensionering van zijn vader naar Heppenheim in Duitsland. Half februari 1934 verhuisde het gezin naar Den Haag.
Ernst was radiomonteur van beroep. Hij werd op 15 oktober 1940 ingeschreven
in Ede op het adres Otterlo 15b, later omgenummerd naar Arnhemscheweg 30
(tegenwoordig 90). Hier huurde hij kamers. Toen begin april 1943 alle Joden in

Königsberg.

Gelderland zich moesten melden, dook Ernst onder. Zijn naam kwam op een lijst
van de Politie van Ede, opgemaakt op 19 april 1943 voor als zijnde ‘voortvluchtig’. Hij werd op 13 mei 1943 onder onbekende omstandigheden opgepakt, mo-

Albert Loose en Rosa Loose-Bernheim

gelijk in de ouderlijke woning in Den Haag. In Westerbork werd hij onmiddellijk
doorgestuurd naar de strafbarakken.
Hier werden vaak de mensen heen

Albert Loose werd op 16 juni 1873 geboren in Königsberg. Königsberg, een

gestuurd die zaten ondergedoken. Op

Duitse stad in Oost-Pruisen, had een grote Joodse gemeenschap. Rond 1880

18 mei werd hij op straftransport naar

woonden er zo’n 5000 Joden. Het was een bloeiende stad met veel koopman-

Sobibór gezet en direct na aankomst

nen, bankiers en juweliers. Er kwamen verschillende synagogen in de stad en

vermoord. Zijn ouders, Arthur en He-

de Joden raakten steeds meer geïntegreerd. In de jaren 20 veranderde alles.

lene waren toen al omgekomen in

Door het toenemende antisemitisme emigreerden veel Joden. Albert Loose

Auschwitz (5 februari 1943). Van het

vertrok ook.

gezin hebben alleen zijn twee broers

Ernst Ludwig Hugo Meijer.

16

de oorlog overleefd. Ernst werd 25

Albert werd manager van een warenhuis in Karlsruhe. Hij trouwde in 1898 met

jaar. Zijn overlijden is op 9 januari

Rosa Bernheim. Ze kregen datzelfde jaar een zoon, Walter. Rosa Loose-Bern-

1950 in het overlijdensregister van

heim was geboren in Buchau, Duitsland, op 27 juli 1874 en ze was opgeleid

Ede bijgeschreven.

tot fashion stylist.
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Door de oorlog raakte Albert ontheemd.
Uiteindelijk hebben Albert en zijn vrouw
zich in 1943 vrijwillig gemeld.

Stadhoudersplein in Den Haag.

Lunteren. In Lunteren woonde het echtpaar bij de familie Bouwhuis op Dorpsstraat 235. Ze konden daar kamers huren. Hun zoon, Walter Loose, woonde
hier ook met zijn gezin.

Het gezin emigreerde in 1933 en woonde een tijdje in Palma, een stad in
Spanje. Kort daarna vestigden ze zich in 1934 in Den Haag. Ze hebben ook

In april 1943 kwam er een verbod voor Joden om in Gelderland te wonen. Ze

nog een periode in Barcelona gewoond, maar keerden op 26 oktober 1938

konden zich aanmelden voor de kampen Vught of Westerbork. Wie dit niet

terug naar Nederland. Hun adres in Den Haag werd Stadhoudersplein 23. Het

deed moest onderduiken. Daarvoor moest je moed hebben en contacten. Al-

Stadhoudersplein was in deze tijd een mooie straat met herenhuizen.

bert en Rosa Loose-Bernheim hebben zich gemeld. Het echtpaar is via Westerbork op 4 mei 1943 gedeporteerd naar Sobibór. Ze zaten op het tiende

Tijdens zijn emigratieperiode heeft Albert Loose verschillende herinneringen

transport naar Sobibór. Het transport bestond uit 1187 personen in 34 wagons.

opgeschreven over zijn geboorteplaats Königsberg, Hierin beschreef hij zijn Kö-

Niemand van dit transport heeft Sobibór overleefd. Albert en Rosa zijn onmid-

nigsberg heel gedetailleerd. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij deze heeft

dellijk na aankomst op 7 mei 1943 vermoord.

geschreven, maar het zou zomaar
kunnen dat hij zijn geboorteplaats

Hun zoon Walter Loose heeft met zijn gezin de oorlog overleefd. Hij was ge-

miste tijdens de roerige tijden dat hij

mengd gehuwd. Dat kan extra bescherming geboden hebben. Mogelijk zijn

steeds emigreerde en nergens echt een

zij ondergedoken. Walter heeft zich

thuis had.

na de Tweede Wereldoorlog gespecialiseerd in kinderboeken en hij werd

In oktober 1940 moesten Albert en

prenten- en boekhandelaar. Hij is op

Rosa op bevel van de Duitse bezet-

onbekend moment uit Lunteren ver-

ter Den Haag verlaten. Uit Duitsland

trokken en uiteindelijk in 1964 over-

afkomstige Joden mochten niet lan-

leden in Leiden.

ger in een van de westelijke provincies wonen. Ze hebben hun spullen
Naziparade in Königsberg.

18

gepakt en zijn toen vertrokken naar
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Albert Loose.
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Elisabeth’s zus Rachel werd op 31 augustus 1942
in Auschwitz vermoord. Elisabeth onderging hetzelfde lot
op 16 april 1943 in Sobibór.

ders en Rachel was verpleegster. Elisabeth zelf was rijkstelefoniste. In 1938
is ze korte tijd ingeschreven als inwoonster van Haarlem waar haar zus ook
Binnen Amstel rond 1900.

woonde. Op 19 augustus 1938 werd Elisabeth Monnickendam, 57 jaar oud,
officieel inwoonster van de gemeente Ede. Ze werd als langdurig patiënt opgenomen in Het Sanatorium aan de Boslaan in Lunteren. Het Sanatorium was

Elisa be th M o n n i c k e n da m

een rijksherstellingsoord.
Rachel is via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en is daar op 31 augus-

Elisabeth Monnickendam, ook wel Lies genoemd, werd geboren op 31 decem-

tus 1942 overleden. Haar broer Martin, hij genoot mogelijk enige bescherming

ber 1880 in Soest, Duitsland. Ze is de dochter van Roosje Rippe en Nathan

omdat hij gemengd gehuwd was, overleed op 4 januari 1943 in zijn woning in

Meijer Monnickendam. Haar vader was boekhouder.

Amsterdam aan een longontsteking.

Elisabeth had een zus, Rachel, en
twee broers, Martin en Jacques. Met
zijn zessen woonden ze in Amsterdam aan de Binnen Amstel. Martin
en Jacques waren allebei kunstschil-

Van links naar rechts:
bovenaan Martin en Jacques,
onderaan Rachel en Elisabeth, 1883.
Elisabeth was hier 2 jaar oud.

20

veertien p ersonen

Rachel Monnickendam.

Martin Monnickendam.
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OTt i lie sara Meijer-Meijer

Elisabeth verbleef in barak 58.
Hier was het wachten op
de deportatie naar een vernietigingskamp.

Ottilie Sara Meijer is geboren op 15 december 1874 in Magdeburg, Duitsland. Haar ouders waren Philipp Meijer en Jeannette Meijer. Ottilie is getrouwd geweest met Bruno Benno Meijer, maar hij overleed in 1939.

Vanaf half januari 1941 moesten alle Joden in Nederland zich persoonlijk melden op het gemeentehuis van hun woonplaats en tegen betaling van 1 gulden
een aanmeldingsformulier invullen. Bijna iedereen volgde deze maatregel op.

Bruno Benno Meijer schreef zich al op 21 september 1933 (Hitler was toen

Elisabeth Monnickendam ook, zij meldde zich op 19 februari 1941 aan. Korte

nog maar kort aan de macht) in als inwoner van Den Haag. Ottilie volgde

tijd later werd ook onderzocht waar de Joden van leefden, hoe groot hun in-

een jaar later. Na het overlijden van haar man in 1939 is ze uiteindelijk op 30

komen en vermogen was. Ook dit kwam op lijsten. Elisabeth had in 1941 een

november 1940 in Ede terecht

bescheiden inkomen en was inmiddels gepensioneerd ambtenaar van de P.T.T.

gekomen, mogelijk via Borne.

1 oktober 1943 meldde
Ottilie zich vrijwillig
bij Westerbork.

(Post- Telegraaf- en Telefonie).
Toen in april 1943 het verbod kwam voor Joden om in Gelderland te wonen,

Ze ging wonen in het Joodse
Pension op de Telefoonweg
4 dat in het najaar van 1940
open was gegaan. Ze had

schreven en is er maar vier dagen

geen inkomen en werd onder-

geweest. Ze verbleef in barak 58, dit

houden door het Comité Joodse Vluchtelingen te Amsterdam. In februari 1941
Archief Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam

meldde Elisabeth zich aan voor Westerbork. Ze werd er 9 april 1943 inge-

was een werkbarak die door de grote
toestroom ook als slaapbarak werd
gebruikt. Hier was het wachten op
de deportatie naar een vernietigingskamp. Op 13 april ging ze op het
zevende transport richting Sobibór.
Op 16 april 1943 is ze op gruwelijke
wijze vermoord in Sobibór.

Elisabeth Monnickendam.
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noteerde een ambtenaar van de gemeente Ede haar als de ‘weduwe Meijer’ bij
de verplichte registratie van Joden. Daarvoor moest ze 1 gulden leges betalen.
De gemeente mocht de helft van dat bedrag houden. De andere 50 cent werd
volgens regel overgemaakt aan het Duitse bestuur.
Ottilie Sara Meijer heeft zich tenslotte zoals veel bewoonsters en bewoners
van Telefoonweg 4 vrijwillig gemeld bij Westerbork. Ze kwam op 9 april 1943
in het kamp terecht. Vervolgens is ze op 13 april 1943 naar Sobibór gedeporteerd. Ze zat samen met Elisabeth Monnickendam op het zevende transport dat
vanuit Westerbork naar Sobibór vertrok. Ze zijn beiden op 16 april 1943 vermoord. De andere 1202 mensen die op dit transport zaten hebben het kamp
ook niet overleefd.
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In een politiebericht werd gevraagd
om de opsporing en aanhouding van de familie Lucas.

één zoon, Robert Stephen Lucas. Hij werd op 5 mei 1938 om vijf uur ’s middags
geboren in het Rotterdamse Bergwegziekenhuis.
Nadat de Duitsers in mei 1940 Nederland waren binnengevallen, kwamen ook
hier de anti-Joodse maatregelen. Joden mochten bijvoorbeeld niet meer bij de
kust wonen, waardoor het gezin gedwongen de stad moest verlaten. In Rotterdam waren ze goed bevriend geraakt met een andere familie die Duitsland ook
Natalie Lucas-Intrator en haar 1 jaar oude zoon Robert Lucas.

was ontvlucht. Dit was de familie Durlacher. Zij hadden contacten in Bennekom, waardoor ze daarheen verhuisden. In navolging van hen, verhuisde ook
het gezin Lucas naar Bennekom. Ze huurden kamers aan de Kerkstraat 14. Op

Ern s t L u cas , Nata l i e L u cas - Int rato r
en Robert S t e p h e n L u cas

4 oktober 1940 werden ze ingeschreven in de gemeente Ede.
De eerste oproep van Ernst om naar een werkkamp te gaan kwam in de zomer
van 1941. Hier kwam hij echter onderuit met behulp van de Bennekomse huis-

Ernst Lucas werd geboren op 27 juni 1901 in Soest, Duitsland. Zijn ouders

arts van Omme. Hij kreeg van hem een overdosis laxeertabletten, waardoor hij

waren Selig Lucas en Bertha Stern. Ernst was een afgestudeerde econoom. Op

werd afgekeurd en niet hoefde te gaan. Op 24 september 1941, verhuisde de

12 december 1934 trouwde hij met Natalie Intrator in Leipzig.

familie Lucas naar een huurhuis aan de Hullenberglaan 15 in Bennekom. Dit
werd het laatste officiële adres waar ze zouden wonen.

In 1934 ontvluchtte hij Duitsland en verhuisde hij naar Rotterdam aan de
Beatrijsstraat 30. Hier werd hij op 12 december 1934 ingeschreven als koop-

Op 20 november 1942 had de hoofdagent van Bennekom, Gerrit Jan Wasse-

man en begon er een bedrijf in leesportefeuilles. Hij nam een aantal jongens

link, een controlebezoek gebracht aan de Hullenberglaan 15. De woning bleek

in dienst die hem met een bakfiets meehielpen om de tijdschriften langs te

verlaten. Hierna verscheen er op 25 november een politiebericht waarin werd

brengen bij de abonnees.

gevraagd om de opsporing en aanhouding van de familie Lucas. Ze waren strafbaar. Joden mochten niet meer verhuizen. Dat had hij (binnen Bennekom) toch

Zijn vrouw, Natalie, reisde hem korte tijd later achterna en werd op 30 decem-

gedaan. Ernst, Natalie en Robert waren ondergedoken. Ouders en kind waren

ber 1934 in het Rotterdamse bevolkingsregister ingeschreven. Samen kregen zij

hierbij gescheiden, zodat het risico op ontdekking kleiner werd. De 4-jarige

24
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Bij zijn aanhouding zei Ernst Lucas
het bijbelse woord ‘Hineni’, wat ‘hier ben ik’ betekent.

Om de herinnering voort te zetten, werden
op 11 augustus 2017 aan de Alexanderweg 44
(het laatste woonadres) drie Stolpersteine gelegd
voor Ernst, Natalie en hun zoontje Robert.

Robert werd ondergebracht in Voorburg. Het onderduikadres van de ouders
bevond zich aan de Alexanderweg 44 in Bennekom bij de familie Loo. Dit ging
ongeveer een jaar goed. Overdag kwamen Natalie en Ernst niet naar beneden.
Bij gevaar verstopten zij zich in een grote muurkast op de slaapkamer. Alleen
’s avonds liepen zij soms een klein stukje vanuit de tuin naar de rand van het
bos. Het huis waarin ze verscholen zaten, heette dan ook ‘De Boschrand’.
zei Ernst het bijbelse woord ‘Hineni’, wat ‘hier ben ik’ betekent. Onder de drie
Op 15 maart 1943 ging het fout. Robert Stephen Lucas werd opgepakt door de

agenten zaten twee Jodenjagers. Dit waren M. Spaans en M. Dusschoten. Zij

SD Den Haag in Voorburg. De arrestatie van Ernst en Natalie volgde een dag

namen meteen al het overgebleven geld mee. Ook sieraden namen ze in. Dit

later op 16 maart 1943. De drie Haagse agenten wisten in het begin niet zeker

was de eerste arrestatie van Joden in Bennekom. Er zouden er nog meer volgen.

in welk huis aan de Alexanderweg ze zaten ondergedoken. Daarom gingen ze
eerst alle huizen langs. Dit gebeurde met veel lawaai en geschreeuw. Een buur-

Op 17 maart 1943 werd het gezin Lucas overgebracht naar de gevangenis in

meisje verklapte uit angst waar ze zaten. Zij was een voormalig dienstmeisje

Scheveningen. Dit werd in de Tweede Wereldoorlog ook wel het Oranjehotel

van de familie Lucas. De dochter van de familie Loo, Jet Loo, werd bedreigd

genoemd (ode aan de gevangen verzetsstrijders). Hier werden mensen naar

met een pistool, waarna Ernst en Natalie uit hun schuilplaats kwamen. Hierbij

toe gebracht wanneer ze handelingen hadden uitgevoerd die de Duitse bezetter als overtreding zag. Er was een apart deel voor Joden die na verhoor en
vaak beroving van kostbaarheden naar een kamp werden gestuurd. Dit gold
ook voor Ernst, Natalie en Robert. Op 18 maart werden ze geregistreerd in
kamp Westerbork en in een strafbarak gezet.
Vier maanden verbleven zij samen in Westerbork. Op 13 juli 1943 volgde
de deportatie naar Sobibór. Hun transport bestond uit 2209 personen. Op 16
juli arriveerden zij in Sobibór. Bij aankomst werden Ernst, Natalie en Robert
meteen vermoord. Niemand van dit transport zou het voormalige vernietigingskamp overleven.

Voormalig nazi-gevangenis Oranjehotel in Scheveningen.
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Jacob Boeki (1892-1943).

Leentje Boeki-Berkelouw (1894-1943).

Jacob, Leentje en Leentje Lea werden verraden en
bij hun onderduikadres in Ede gearresteerd.

Jacob en Leentje kregen samen drie kinderen. Zij werden alle drie in Rotterdam
geboren. Het eerste kind werd geboren op 11 oktober 1916 en had de naam
De familie Boeki, vlnr. Leentje Lea, Leentje, Jack, Jacob en Hanna.

Hanna. Daarop volgde Leentje Lea die werd geboren op 4 september 1917.
Als laatste werd op 31 mei 1924 Isaac Jack Boeki geboren. Het gezin woonde
samen aan de Schieweg 243d in Rotterdam. Ondanks dat het een Joods gezin

Jac o b B oe k i , Lee n t j e B o e k i - Berk elo uw
en Lee n tje Lea B o e k i

was, waren ze allen niet religieus. Jacob en Leentje waren echte zakenmensen
en Jacob had meerdere vestigingen van zijn onderneming in Rotterdam. Hun
dochter Leentje Lea was muzikante van beroep.

Jacob Boeki werd geboren op 23 maart 1892 in Rotterdam. Zijn ouders waren
Isaac Boeki en Leentje Presburg. Jacob was een koopman in fietsonderdelen

Toen Jacob Boeki zijn eerste oproep kreeg om zich bij een werkkamp te mel-

en breidde dit later uit met radio onderdelen. Daarnaast bouwde hij zijn ei-

den, besloot het gezin onder te duiken. Jacob, Leentje en Leentje Lea zaten on-

gen radio’s. Op 23 december 1914 trouwde hij met Leentje Berkelouw in

dergedoken bij J.H. van de Pol aan de Telefoonweg 72 in Ede. Dit is verraden.

Rotterdam. Zij werd geboren op 24 februari 1894 en was ten tijde van het hu-

Jacob, Leentje en Leentje Lea werden op 17 april 1943 bij hun onderduikadres

welijk twintig jaar oud. Haar ouders waren Elias Berkelouw en Hanna de Bok.

in Ede door de SD Den Haag gearresteerd. Op 22 april 1943 werden ze ge-
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Hanna Boeki (1916-1943).

Leentje Lea Boeki (1917-1943).

Hanna, haar man Izak, hun zoon
en twee dochtertjes werden na aankomst
in Sobibór onmiddelijk vermoord...

Isaac Jack Boeki (1924-heden).

... Een week later, op 30 april 1943,
trof datzelfde lot Hanna’s ouders
en haar zusje Leentje Lea. Ook in Sobibór.

registreerd in Westerbork en doorgestuurd naar de strafbarakken. Op 27 april

Isaac Jack Boeki ontvluchtte Nederland en kwam in Parijs terecht nadat hij

1943 werden ze alle drie gedeporteerd naar Sobibór. Hun transport bestond

een aantal keer bijna was opgepakt. Hij zou uiteindelijk als Amerikaanse sol-

uit 1204 personen. Niemand van hen overleefde Sobibór. Op 30 april 1943

daat in de infanterie-divisie van het Derde Leger plaatsnemen. Twee dagen na

werden Jacob Boeki, Leentje Boeki-Berkelouw en Leentje Lea Boeki direct bij

D-Day landde hij op Utah Beach, waarna hij hevige gevechten aan het front

aankomst vergast.

meemaakte. Isaac Jack Boeki overleefde als enige van zijn gezin de oorlog en
heeft als oorlogsveteraan vele malen over zijn ervaringen verteld. Ook sprak en

Hanna Boeki trouwde op 23 september 1936 met kleermaker Izak van Been.

spreekt hij nog wel eens over zijn omgekomen familie en zet hij hiermee de

Zij woonden aan de Nolensstraat 85a in Rotterdam. Izak had uit een eerder

herinnering aan hen voort.

huwelijk één zoon: Abraham. Samen kregen Hanna en Izak nog 2 dochters:
Leentje (1937) en Sylvia (1942). Het gezin is op 10 april 1943 in Westerbork

Enkele jaren geleden is hij op de hoogte gebracht dat de namen van zijn ou-

terecht gekomen. Na aankomst in Sobibór op 23 april 1943 zijn ze alle vijf

ders en Lea elk jaar werden voorgelezen in Sobibór door scholieren. Op zijn

onmiddellijk vermoord. Een week later trof datzelfde lot dus Hanna’s ouders

verzoek zijn de namen van het gezin van zijn oudste zus die keer toegevoegd.

en haar zusje Leentje Lea, ook in Sobibór.
Isaac Jack Boeki is 96 jaar (augustus 2020) oud en woont in Montreal, Canada.
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		Helene was een van de bewoners van
		
pension ‘Schäffer’ aan de Telefoonweg.

Uiteindelijk meldde Helene zich
naar vermoeden zelf aan. Op 9 april
1943 werd ze ingeschreven in Westerbork. Ze werd op 20 april 1943
naar Sobibór gedeporteerd waar ze
De verwoeste synagoge in Worms.

op 23 april vermoord werd. Niemand van dit transport heeft het
overleefd.

Kaart uit Joodse cartotheek over Helene.

Hel e n e W e i d e n re i c h - Ger nshei m
De jongere zus van Helene, Klara, heeft als enige van het gezin de oorlog overleefd en is uiteindelijk geëmigreerd naar Canada. Helene’s broer Fritz was een
Helene werd op 15 oktober 1867 geboren in Worms, Duitsland. Dit was een

gerenommeerd kinderarts en was getrouwd met Rosa Schott. Onder druk van de

stad met een groot Joods verleden. In de 9 of 10 eeuw ontstond de eerste

nazi’s is hij samen met zijn vrouw op 29 juli 1938 overleden door zelfdoding.

Joodse gemeenschap in deze stad. De synagoge werd meerdere keren door Po-

Zij hebben beide een Stolpersteine in

groms, oorlogen en branden verwoest. Tijdens de Kristallnacht op 9 november

Worms op Schlossgasse 2. Voor wie

1938 werd de synagoge in Worms opnieuw verwoest. Door bombardementen

ooit in Worms komt een plek om te

werden uiteindelijk zelfs de resten vernield.

bezoeken…

e

e

Helene had 3 zussen en een broer. Op 3 februari 1891 trouwde ze met
Julius Weidenreich in Worms. Het echtpaar verhuisde een tijdje daarna naar
Nederland.
Haar man is op 1 februari 1940 in Rotterdam overleden. Hij is 82 jaar oud geworden. Helene heeft daarna kort op de Blekerssingel in Gouda gewoond. Op
25 maart 1941, ze was toen 74 jaar oud, verhuisde ze naar Ede. Daar woonde
ze in pension ‘Schäffer’ aan de Telefoonweg 4.
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Fritz Gernsheim, broer van Helene.

Stolpersteine van Fritz en Rosa in Worms.
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M eijer Dru k k er e n
Carolina Bernardina Drukker-de Groot

Dank woord

Gedurende een periode van een aantal weken hebben wij intensief aan dit
Meijer Drukker werd geboren op 27 februari 1863 in Rotterdam. In 1895

boekje gewerkt. Toen wij in september begonnen met brainstormen voor ons

trouwde hij met Carolina Bernardina de Groot. Zij is op 7 maart 1861 gebo-

profielwerkstuk was gelijk een ding zeker; we wilden naast een literatuur

ren in Capelle aan den IJssel. Samen woonden ze in Utrecht en kregen een

onderzoek ook graag een praktijkdeel maken. Het leek ons heel mooi om een

zoon, Leonardus.

boekje te maken met de verhalen van de slachtoffers uit onze gemeente zodat
deze mensen niet vergeten worden. Bij deze willen wij een aantal mensen

Meijer had een grote liefde voor muziek. Zo volgde hij een muziekopleiding

bedanken voor hun hulp, ondersteuning en raad bij dit project.

in Rotterdam en speelde later viool in het Parkorkest in Amsterdam. In 1904
begint Meijers carrière als tweede orkestmeester en violist bij het Utrechts Ste-

Ten eerste willen wij onze profielwerkstuk begeleiders, Kees Heitink en Maarten

delijk Orkest. Hij voerde een vioolsolo op in 1914 ter gelegenheid van het

Roos, hartelijk bedanken. Het begon al bij de eerste profielwerkstuk verga-

125-jarig jubileum van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Utrecht. Meijer

dering in maart bij het huis van meneer Heitink. Meneer Heitink en meneer

Drukker regelde ook de admi-

Roos waren gelijk enthousiast over ons onderwerp en dit werkte aansteke-

nistratie voor het orkest. Na

lijk. We wilden graag echt iets moois maken van ons profielwerkstuk en we

27 jaar lange inzet voor het
USO besluit hij in 1920 om
ermee te stoppen op 57-jarige

Op de dag van aankomst
zijn Meijer zijn vrouw
vergast in Sobibór.

leeftijd.

waren erg blij met het enthousiasme van onze begeleiders. Zo is meneer
Heitink meerdere keren langs het huis van Anne gegaan om nieuwe boeken
af te leveren en antwoordde meneer Roos altijd geduldig op onze vragen in
de groepsapp. Hun constructieve feedback was van essentieel belang en we
zijn blij dat we de kans hebben gekregen om ons onderzoek tot een goed

Vanaf februari 1939 komen Carolina en Meijer in Ede te wonen aan de Stations-

einde te brengen.

weg. Vanaf januari 1943 woonden ze op Telefoonweg 4, het pension voor Joden.
Onze dank gaat ook uit naar het gemeentearchief van Ede. Door de flexibiliteit
Meijer en zijn vrouw Carolina Bernardina zijn vrijwillig naar Westerbork ge-

van de archiefmedewerkers kon er een spoedbezoek voor ons worden inge-

gaan toen ze een oproep hadden gekregen. Op 9 april 1943 kwamen ze aan

pland en mochten we verschillende archiefstukken inzien. De archiefstukken

in het kamp. Ze zaten in het achtste transport dat op 20 april vertrok uit Wes-

waren van groot belang voor dit boekje en zorgen ervoor dat het boekje is wat

terbork en op 23 april aankwam in Sobibór. Op de dag van aankomst zijn ze

het nu is.

Carolina en Meijer allebei vergast in Sobibór. Hun zoon Leonardus heeft de
oorlog wel overleefd.
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Bij deze willen wij ook Westerbork bedanken voor de hulp. We hadden nog
een aantal vragen over een aantal mensen die we hebben onderzocht en hier
werd door Westerbork snel en uitgebreid op gereageerd. De volledigheid van
het boek en uitgebreide verhalen bij personen zijn mede te danken aan de
hulp van Westerbork.
Als laatste willen we onze familie en vrienden bedanken voor de mentale steun
en het vertrouwen in dit hele proces. Door hun interesse in ons onderzoek kregen wij vertrouwen in onszelf en het gevoel dat we een waardevol onderzoek
schreven. Wij zijn hier zeer dankbaar voor.

Anne Rittersma, Enna Schut en Annejet Vonk
Ede, 7 februari 2021
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