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De Bredase joden en de holocaust

door

CORRIE LOSSEZ

Bewerkt door C.J.M. Brok enJ.M.F. IJsseling

Verantwoording

Geruime tijd geleden werd uit een initiatief van enkele personen die zich
verbonden voelen met de joodse gemeenschap van Breda een 'Werkgroep Ge
schiedschrijving Joden van Breda' opge~icht. Een van de leden van de werkgroep,
mevrouw C. Lossez, legde zich met name toe op de geschiedenis van de joodse ge
meenschap tijdens de tweede wereldoorlog. Zij slaagde erin een grote hoeveelheid
waardevol nuteriaal te verzamelen over de holocaust van de Bredase joden. Ook
schreef zij een concept in hoofdlijnen, waarin de door haar verzamelde bronnen ver
werkt waren. Aangezien het gevaar dreigde dat een en ander, wegens tijdgebrek,
niet tot een publikatie zou leiden, werd in overleg tussen mevrouw Lossez en de re
dactie van het Jaarboek van De Oranjeboom besloten, dat twee leden van de redac
tie met behulp van het reeds voorhanden zijnde materiaal haar bijdrage tot de ge
schiedenis van de joden in Breda tijdens de tweede wereldoorlog zouden bewerken.
Een belangrijke extra motivering was het gegeven, dat het Jaarboek 1994 gewijd is
aan Breda en omstreken in de tweede wereldoorlog. Naar de mening van de redactie
mag hierin de geschiedenis van het lot van de joodse bevolking niet ontbreken. Een
probleem was het ontbreken van een notenapparaat bij het concept van Lossez.
Gelukkig was zij bereid een belangrijk deel van het door haar verzamelde materiaal,
drie goed gevulde ordners, ter beschikking te stellen. Met behulp daarvan is getracht
de brolmen op de sporen. Dat is vaak maar niet altijd gelukt. Verder is geprobeerd
de stijl van het verhaal van mevrouw Lossez zo goed mogelijk te behouden en beslo
ten de door haar met veel zorg samengestelde bijlagen ongewijzigd op te nemen.

De ontplooiing van de joodse gemeenschap in de 19de en 20ste eeuw

Toen op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen, woonden er ruim
tweehonderd joden in Breda. Velen van hen al generaties lang, enkelen sinds enige
jaren of zelfs maanden. De laatste groep bestond merendeels uit Duitse joden, die
voor het naziregime gevlucht waren. Het was toen bijna honderdvijftig jaar geleden
dat het aan joden toegestaan was zich in Breda te vestigen. In 1796 - ten tijde van de
Bataafse Republiek - werd aan de joden het volledige burgerrecht toegekend. Vóór
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1. De joodse begraafplaats op de Vrachelse heide te Oosterhout (1973) met het gedenkmonument voor de
meer dan Bredanaars die slachtoffer zijn geworden van de naziterreur (foto R. Raaymakers
(Bavel); coll. GAB).
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die tijd was het joden niet toegestaan in Breda te komen wonen, hetgeen niet wil
zeggen dat er bij tijd en wijle geen joden in Breda vertoefden. Op kermissen en jaar
markten was het aan joden wel toegestaan er een plaats in te nemen en handel te
drijven. Hun kramen stonden dan in de Veemarktstraat, die omstreeks 1800 ook wel
'Joode Markt' werd genoemd. Doch ook uit andere bronnen weten we dat er reeds
voor die tijd joden in Breda waren. Zo werden er op het eind van de zeventiende
eeuw drie soldaten - van geboorte jood - in de Lutherse kerk gedoopt. I

In het begraafboek van de Grote Kerk werd het overlijden vermeId van
Salomon, een jood (1748), van een kind van de jood Eseraël (1748) en van een niet
bij name genoemde jodin, die in Oisterwijk werd begraven. Ook waren er rechtsza
ken tussen joden en niet-joden en voerde de Bredase burgerlijke overheid processen
tegen joden die een overtreding in haar rechtsgebied hadden begaan.

Kort na 1796 waren joden in Breda evenwel nog niet erg welkom. De resoluties
die het tadsbestuur tegen hen uitvaardigde duiden hierop. Ook activiteiten die in
strijd waren met de gelijkstelling van 1796, zoals het afleggen van de zogenaamde jo
deneed, de betaling van poortersgeld, het gebruik van de kwalificatie 'jood' in offi
ciële stukken, bleven nog geruime tijd v~orkomen. De zwakke economische situatie
waarin de nieuwkomers zich bevonden, zal aan deze houding wel niet vreemd ge
weest zijn. Prof M.H. Gans schreef hierover in zijn Memorboek: "De Generali
teitslanden zijn in de achttiende eeuw moeizaam wat kleinere joodse gemeenten
gaan tellen". 2 Dat waren vooral arme joden uit het Duitse grensgebied. Er bestond
enerzijds de angst dat de nieuwe inwoners een beroep gingen doen op de armenkas
van de stad, terwijl men anderzijds bevreesd was voor de positie van de al11.bachtsgil
den en deze wilde beschermen.

Ondanks de dus niet erg welwillende houding van de Bredase bestuurderen ont
stond er toch geleidelijk een joodse gemeenschap, die zich ging ontwikkelen tot een
joodse gemeente. In 1806 woonden er zesendertig joden in Breda (in het totale
Departement Brabant ca. 940). In dat jaar verleende de burgemeester van Breda aan
twee van hen toestenuning tot het huren van ruimte voor het houden van eredien
sten; waar deze godsdienstoefeningen gehouden werden is niet meer te achterhalen.

De Bredase joden oefenden de aan hen door gildenverboden en vervolgingen
opgedrongen typisch joodse beroepen uit: koopman, marskramer - vaak gecombi
neerd met de verkoop van loterijbriefjes - winkelier en slachter. Blijkens hun geringe
patentplichtigheid was over het algemeen de financiële situatie van deze mensen niet
erg rooskleurig. Dit kan ook worden gezegd van de huisvestingssituatie. De joodse
gemeenschap was geconcentreerd aan de Haagdijk/Nieuwe Huizen, waar een aantal
van hen woonde in de sloppen en steegjes die op de Haagdijk uitkwamen. Ook was
het geen uitzondering dat een huis aldaar werd bewoond door meer gezinnen, vaak
van verschillende religies.

Het aantal joden in Breda bleef evenwel toenemen. Dit kan mogelijk worden
toegeschreven aan de aanwezigheid van militairen in Breda ten gevolge van de
Belgische Opstand (1830-1839), die werk en vertier voor de stad meebracht. In
1832 werd er in een onaanzienlijk steegje aan de Haagdijk - 'de Blauwe Hand' ge
naamd - een ringsynagoge3 in gebruik genomen. De toestand waarin het gebouw
verkeerde en de reeds gesignaleerde toename van de joodse bevolking - in 1839 ten
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getale van hondernegenenvijftig (op een totale Bredase bevolking van 12.657) - de
den de behoefte gevoelen aan een betere en waardiger huisvesting van de synagoge.
Een gebouw in de Schoolstraat werd daartoe in 1843 aangekocht, dat na een ver
bouwing in 1845 als synagoge werd ingewijd. Op dat moment woonden er ruim
tweehonderd joden in Breda. Er kan dan gesproken worden van een volwaardige
joodse gemeente, die beschikte over een synagoge, godsdienstschool, voorzanger en
kerk- en armbestuur. Een joodse begraafplaats heeft Breda nimmer gekend. De over
ledenen moesten aanvankelijk worden begraven op de Israëlitische begraafplaats te
Oisterwijk. In 1827 echter kregen de manhiegim (bestuurders) van de joodse ge
meenten Breda, Oosterhout en Geertruidenberg toestemming tot de aanleg van een
Israëlitische begraafPlaats op de Vrachelse heide te Oosterhout. De grond hiertoe was
in 1822 door Jonas Hartag de Jong, koopnlan te Oosterhout, aangekocht.

De financiële positie van de drie gemeenten was echter zodanig dat niet voldaan
kon worden aan de eis tot aanleg van een haag rond de begraafplaats. Nadat aan het
voorschrift van een twee meter hoge omheining was voldaan, kon de begraafplaats in
1844 officieel in gebruik worden genOlnen. In 1900 - bij de opheffing van de joodse
gemeente Oosterhout - werd de joodse gemeente Breda eigenaresse van deze be
graafplaats. Tot op heden is zij nog in gebruik.

Reijnders schreef in zijn artikel, dat halverwege de negentiende eeuw de joden
in Breda zowel religieus als economisch een duidelijk herkenbare en aanvaarde groep
waren geworden. Prof. Gans vermeldt in zijn Memorbaek, dat joodse en niet-joodse
Nederlanders in de tweede helft van de negentiende eeuw gelijkelijk geconfronteerd
werden met dezelfde problemen. Breda gaf in de negentiende eeuw een vrij statisch
beeld te zien. Dit kwam enerzijds door zijn functie als vestingstad, anderzijds door
een gemeentebestuur dat zich vrij passief opstelde ten opzichte van het aantrekken
van industrieën. Hierin kwam rond 1875 verandering doordat Breda zijn vesting
functie verloor en door een mentaliteitsverandering van het stadsbestuur, dat ging in
zien dat Breda door zijn ligging aan spoorweg- en waterverbindingen voor industrie
vestiging aantrekkelijk was. Door het slechten van de wallen ontstond ruimte voor
stadsuitbreiding en industriële activiteiten, die dan ook gerealiseerd gingen worden.
Deze ontwikkelingen brachten een economische opbloei van Breda tot stand. Dit
had ook gevolgen voor de joodse gemeenschap, die tot dan toe vrij stabiel van om
vang was gebleven. Zij nam in aantal toe met als hoogtepunt 19104

, toen er twee
honderdzesenvijftig joden in Breda woonden op een totale bevolking van 27.488.
De groei van de joodse gemeente Breda bleef echter achter bij de groei van de totale
Bredase bevolking; zouden deze gelijke tred met elkaar gehouden hebben, dan zou
den erin voornoemd jaar ongeveer driehonderdtwintig joden in Breda hebben moe
ten wonen. De israëlieten, zoals ze in die tijd werden genoemd en waarvan in 1860
70% nog aan de Haagdijk/Nieuwe Huizen woonde, hadden zich inmiddels over de
stad verspreid. Een zekere voorkeur hierbij viel te bespeuren voor de buurt 'Rond
de Wilhelminafontein', waaruit kan worden afgeleid dat het hen in economisch op
zicht veelal niet slecht ging. Aan de industriële ontwikkeling van Breda leverden de
joden uit deze stad geen opmerkelijke bijdrage. Dit met uitzondering van de zoetwa
renindustrie. Het waren de Rotterdamse Gebrs. E. en]. Stokvis, die in 1891 de bijna
failliete Cacao- en Chocoladefabtiek 'Kwatta' opkochten. In de jaren twintig was dit
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de grootste werkgever in Breda. 'Kwatta' werd een begrip zowel in binnen- als bui
tenland.

Het beroepenpatroon bleef traditioneel joods; het nl.erendeel van de joden in
Breda verdiende zijn brood als handelsreiziger/vertegenwoordiger of winkelier. De
kinderen bezochten voor het lager onderwijs een der openbare of bijzondere scho
len. Een aantal zette zijn opleiding voort aan de Rijks-H.B.S. of op het Stedelijk
Gymnasium om deze tenslotte af te sluiten met een universitaire studie. Ook het op
de economische sector gerichte handelsonderwijs kende relatief veel joodse leerlin
gen. Voor de ambachts- of huishoudschool toonden zij echter nauwelijks interesse.

Binnen de joodse gemeente alltier gebeurden geen opvallende zaken: zij werd
geleid door een kerkbestuur, dat werd bijgestaan door de voorzanger. Deze functio
naris was de spil waar een joodse gemeente in de mediene Goodse gemeente buiten
Amsterdam) om draaide. Naast chazzan (voorzanger) was hij in Breda ook gods
dienstonderwijzer, sjochet (beestensnijder) en secretaris van het kerkbestuur en van
diverse pieuze verenigingen. Vanaf het begin van deze eeuw behoorde ook de gees
telijke verzorging van de joodse gevangenen in 'de Koepel' en van de pupillen van
de Tuchtschool in Ginneken tot zijn taak. Na schooltijd bracht hij de lagere-school
jeugd in het begin dagelijks, later op woensdagmiddag en zondagmorgen, de eerste
beginselen van het Hebreeuws bij en onderwees hij hen in Tenach (Bijbel) en joodse
geschiedenis.

De zieken en stervenden werden bijgestaan door de leden van de Vereniging
Bikour Chouliem (Hulp der Zieken). De vrouwenvereniging Bigde Kodesj zorgde
voor de aanschaf van kerksieraden en de minder draagkrachtigen ontvingen steun
van de 'eigen' Armenzorg. Een deel van de hiertoe benodigde financiën werd ver
kregen door de huis-aan-huis-collecte, die het Israëlitisch Armbestuur in Breda een
tot tweemaal 's jaars hield.

Op sabbat en op de hoge feestdagen troffen de gemeenteleden elkaar in de syna
goge in de Schoolstraat. Bij bijzondere gebeurtenissen in het Huis van Oral~e5 wer
den van oudsher speciale diensten in de synagoge gehouden. Belangrijke gebeurte
nissen voor de gemeente zelf, zoals het 40-, 50- en 90-jarig bestaan van de synagoge,
werden met luister en grote feestelijkheid gevierd. Het jaarlijks hoogtepunt was het
bezoek van de opperrabbijn die het reilen en zeilen van de joodse gemeente kwam
inspecteren, zich informeerde over de resultaten van het godsdienstonderwijs, een
leerrijke predikatie in de synagoge hield en de sjochetiem (slachters) examineerde.

Naast de reeds genoemde pieuze verenigingen waren er verenigingen en clubs
die enerzijds ontspanning verschaften en anderzijds een bindend element vormden
voor de gemeenteleden. Zo voerde 'Harpe Davids' toneelstukken op en organiseer
de 'Onderling Genoegen' revues, soirees en bals. Deze activiteiten werden later
overgenomen door 'Willen is Kunnen' (W.LK.), terwijl de jongeren elkaar in een
eigen joodse jeugdvereniging troffen.

Ook de geloofsgenoten in den vreemde werden niet vergeten. Joden die wegens
hun jood zijn in moeilijkheden waren dan wel aan vervolging blootstonden werden
moreel en materieel ondersteund door de Alliance Israélite Umverselle (A.LU.).
Tezamen met vertegenwoordigers uit andere joodse gemeenten in Brabant werd in
1876 in Breda een afdeling Brabant van de A.LU opgericht, die zich ontwikkelde
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tot een actieve afdeling. Zo werd vanuit de A.LD.-Brabant in Breda enige malen het
initiatief genomen tot de oprichting van een comité, waarin alle gezindten vertegen
woordigd waren en dat rnet succes geld inzamelde voor de slachtoffers van de po
groms die eind vorige, begin deze eeuw veelvuldig in Rusland en de Donaulanden
de joodse gemeenschappen aldaar bedreigden en terroriseerden.

Circa 1900 speelden zich rumoerige taferelen af in en rond de Bredase synagoge,
die er uiteindelijk toe leidden dat een deel van de Israëlitische Gemeente zich afsplit
ste in een zelfstandige kerkelijke vereniging 'Oheb Salom' (Eensgezindheid). De aan
hangers van 'Oheb Salom' waren in godsdienstige zaken een orthodoxere mening
toegedaan dan de bestuurderen van de officiële joodse gemeente, die een vrijzinniger
standpunt terzake innamen. Ook de voorzanger (Simon Haalman) trad tot 'Oheb
Salom' toe. De vereniging kreeg de beschikking over een eigen synagoge en gods
dienstschool aan de Nieuwe Huizen. Een deel van de inmiddels verdwenen Algeme
ne Begraafplaats 'Boschlust', aan een zijweg van de Tilburgseweg (ter hoogte van
rijksweg 27) werd voor haar afgezonderd. De tegenstellingen behoorden echter snel
tot het verleden. In juli 1904 kon al gemeld worden dat de beide groepen zich we
derom verenigd hadden tot één gemeente. In 1905 werd het 60-jarig bestaan der sy
nagoge dan ook in alle pais en vree gevierd.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de organisatie van het maatschap
pelijk en culturele leven zich in Nederland - en dit tot nog ver na de tweede wereld
oorlog - voltrok op basis van godsdienst en levensbeschouwing, de zogenaamde ver
zuiling. Dit gold ook voor de joodse gemeenschap, evenwel met uitzondering van
de politiek. In Nederland heeft nimmer een joodse politieke partij bestaan. Wellicht
waren de joden hiervoor ook wel te gering in aantal. Waren zij actief in de politiek,
dan was dit in de (liberale) Vrijheidsbond, in de Communistische Partij, maar vooral
in de S.D.A.P. Dit beeld zien we ook in Breda. In 1901 deed het eerste joodse
raadslid zijn intrede in de Bredase gemeenteraad en wel de zeer kleurrijke figuur van
Philip Jacobij. Vele oudere Bredanaars kennen hem nog uit het liedje: 'Jacobij is lid
van de raad enz.' Hij was een sociaal bewogen man, die zich inzette voor de minder
draagkrachtigen in de samenleving. Dit kan ook gezegd worden van Peres Haalman.
Deze zoon van de vroegere voorzanger ging in lnei 1919 voor de S.D.A.P. deel uit
maken van de gemeenteraad. Een maand eerder van datzelfde jaar was hij gekozen
tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. In het begin van de jaren twin
tig was hij de voorman van de S.D.A.P. in deze provincie. In 1921 voegde zich bij
de sociaal-democratische fractie in de gemeenteraad van Breda nog Barend Cohen,
in deze stad door zijn loterij en verzekeringskantoor geen onbekende. Voor de
Vrijheidsbond werd in 1923 W.L. Kooperberg tot raadslid gekozen. Om gezond
heidsredenen moest hij echter al in 1926 voor deze functie bedanken.

Het liberale klimaat in Breda maakte dat joden konden deelnemen aan het
maatschappelijke leven in deze stad. Individuele joodse Bredanaars leverden vaak als
bestuurder niet onaanzienlijke bijdragen aan algemene instellingen, die actief waren
op het gebied van de volksgezondheid dan wel zich inzetten voor de economisch
zwakkeren. Een kleine greep uit de veelheid van deze instellingen: Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, de Bredase armenzorg, de Annenraad, de tuberculosebestrij
ding, de Vereniging Zuigelingenzorg, de Gezondheidscommissie en 'Het Groene
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Kruis'. Deze participatie vond ook op cultureel gebied plaats. Zo waren er joodse
Bredanaars in besturen van verenigingen als Concordia, Bonus Eventus, C-Dur, de
Rederijkerskamer Vreugdendael en het Comité tot Veredeling van het Carnaval.
Aan het eind van de vorige eeuw kende Breda een 'Nationale Sociëteit', een ont
spanningsvereniging van burgers en militairen van diverse kerkelijke gezindten, die
ruim honderd leden telde, waaronder een twintigtal joodse.

Eén figuur trad hier toch wel bijzonder op de voorgrond en wel die van
Abraham de Winter (1841-1920). Deze 'Hollandse Karakterkomiek' - Louis Davids
sprak over hem als zijn voorbeeld - was tientallen jaren een zeer populaire figuur in
het gehele land. Jacques Klöters noemde hem in zijn boek uit 1987 over honderd
jaar amusement in Nederland, de eerste cabaretier van ons land; een man die de poli
tiek op de hak nam, een voorloper van Wim Kan. 6 Na 1880 kwanlen de variété
theaters in ons land op en Abraham de Winter trad erin op. Er was in die periode
nagenoeg geen jubilerende joodse gemeente die haar feest niet opluisterde met een
optreden van deze karakterkomiek. Maar ook in kloosters was hij te zien en te ho
ren. In Den Haag trad hij herhaalde malen op Koninginnedag op voor het konink
lijk gezin. Op Paleis Soestdijk verzorgde hij zelfs een keer een voorstelling voor de
Koningin-Moeder. Zijn populariteit werd nog vergroot door zijn vele liefdadig
heidsoptredens. Tengevolge hiervan was hij erelid van een groot aantal verenigin
gen. In Breda onder meer van de Muziekvereniging Cecilia. Bij zijn begrafenis in
1920 schreef de Bredasche Courant dat de politie ruim baan moest maken om de
rouwstoet door te laten.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog kan van de joodse gemeenschap
in Breda gezegd worden dat er enerzijds sprake was van assimilatie en anderzijds van
trouw aan de eigen tradities. Het aantal joden had zich gestabiliseerd rond de twee
honderd, op een totale bevolking van bijna 52.000 inwoners. Zowel in absolute zin
als in relatieve zin was er tussen de beide wereldoorlogen sprake geweest van een te
ruglopen van de Bredase joodse gemeente. Dat was overigens een verschijnsel dat
zich in alle rnediene-gemeenten voordeed. Desalniettemin behoorde de Nederlands
Israëlitische Gemeente Breda tot de grotere joodse gemeenten van ons land.

De 'ondel;ç;an/5' van de joodse gemeenschap te Breda

Antisenlitische bewegingen, zoals het fascisme en het nationaal-socialisme heb
ben in de jaren dertig in Breda weinig voet aan de grond gekregen. 7 Bij de verkie
zingen voor de Provinciale Staten in april 1935 behaalde de N.S.B. 1282 stemmen in
Breda, op een totaal van 20.288. Dat is circa zes procent; het landelijk percentage
was acht. In april 1939 vonden er wederom provinciale verkiezingen plaats. Het aan
tal N.S.B.-stemlnen was toen in Breda teruggelopen tot 571. De N.S.B. noch het
Zwart Front van Arnold Meijel' hebben in Breda deelgenomen aan de gemeente
raadsverkiezingen in 1935 en 1939, ondanks het feit dat laatstgenoemde rechtsradica
le fascistische groepering toch vooral in Brabant en Limburg actief was.

Eind jaren dertig vestigden zich vanuit Duitsland ongeveer vijttig joodse vluch
telingen definitief in Breda en Ginneken. 8 Op 10 mei 1940 varieerden dezen in leef-
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tijd van tien maanden - Marion Spier, geboren in Ginneken, wier ouders uit
Düsseldorf naar Nederland gevlucht waren en sinds 6 maart 1939 in Breda woonden
- tot tachtig jaar - Adolf Kroner uit Zempelburg, die introk bij zijn dochter Else, die
door haar huwelijk met de Nederlander Felix Magnus de Nederlandse nationaliteit
had verkregen. 9 Van het merendeel der vluchtelingen was de financiële positie of de
(universitaire) opleiding zodanig, dat zij zeer wel in staat waren in hun onderhoud te
voorzien. Dat was een voorvvaarde van de Nederlandse regering om niet naar het
kamp Westerbork te worden gezonden. Hun economische onafhankelijkheid blijkt
trouwens wel uit de straten waarin zij zich in Breda en Ginneken vestigden. 10

Materieel verkeerde ook de locale joodse gemeenschap in Breda bij het uitbreken
van de oorlog in betrekkelijke welstand. Het Israëlitisch Armbestuur schreef in april
1940 aan de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon dat het geen ge
bruik wenste te maken van de door het Rijk geboden mogelijkheid tot het verkrijgen
van goedkope levensmiddelen voor armlastigen. Als belangrijkste motief werd opge
geven dat de joodse gemeente praktisch geen regelmatig ondersteunden kende; daar
naast werd ook aangevoerd dat het voedsel stellig niet ritueel bereid was.11

De 'Vlucht'

De voorzitter van de Joodse Gemeente Breda, Henry Samuel, was als souschef
van de economische dienst der Burger\JVacht aanwezig bij het gesprek op 11 mei
1940, dat wethouder Struycken had met de bevelvoerend officier van de Franse
troepenmacht te Etten-Leur over een mogelijke verdediging van Breda. Onder an
dere op grond van de in dit gesprek verkregen informatie besloot de burgemeester
tot onmiddellijke evacuatie van de Bredase bevolking. 12

Op 12 mei 1940 verlieten nagenoeg alle Bredanaars de stad. Sommigen keerden
reeds enkele dagen later terug. Er zijn er echter ook die tot diep in Frankrijk terecht
kwamen. Bij de repatriëring van deze groepen werd door de Duitse autoriteiten de
eerste anti-joodse maatregel getroffen: joden mochten niet naar Nederland terugke
ren. 13 Een aantal van hen wilde dat ook niet. Die probeerden verder te reizen, naar
het toemnalige Nederlands Oost-Indië of naar de Verenigde Staten, om zo aan de
nazi's te ontsnappen. Een aanzienlijk aantal Bredase joden dat wel terugkwam naar
Nederland vestigde zich elders. Het gaat hierbij om een dertigtal mensen, onder wie
zestien joodse vluchtelingen uit Duitsland. Overigens vestigde zich in de periode
1940 / 1941 een ongeveer even groot aantal (38) joden in Breda. Dat kon nog tot
het in het ncUaar van 1941 aan hen verboden werd daar te gaan wonen in Nederland
waar zij dat zelf wensten. 14

Al snel werden ook in ons land anti-joodse 111.aatregelen getroffen. Deze kunnen
in vier enigszins opeenvolgende categorieën worden onderscheiden: registratie, iso
lering, beroving - zowel materieel als van de mogelijkheid om inkomsten te verwer
ven - en tenslotte deportatie. De invoering gebeurde zeer geleidelijk. De eerste
maatregelen tegen de joden ontlokten dan ook weinig verzet, of zoals Hallema
schreef "niet meer dan een schouderophalend gebaar". Wel waren er openlijke de
monstraties, onder andere bij het weren van joden uit openbare gelegenheden. IS
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2a-c. Paspoort van het Ginnekense echtpaar
E.J. Swaep (zenuwarts) en S. Speyer
waarin hun vluchtweg via Bordeaux naar
Nederlands-Indië goed te volgen is aan
de hand van de stempels
(GAB; foto Bea Hoeks).
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Eind 1940 moesten de Bredase raadsleden, op grond van een verordening van
de bezetter, een zogenaamde ariër-verklaring indienen.16 Dat deden er drieëentwin
tig van de zevenentwintig. Op 9 januari 1941 ontving daarop Barend Cohen de me
dedeling dat hij van het raadslidmaatschap was ontheven. Zijn formele ontslag volg
de enkele weken later. In diezelfde periode moesten ook de ambtenaren een afstam
mingsverklaring tekenen. Dat deden er in Breda 792; niemand weigerdeY Drs. B.
Gokkes, leraar Frans aan het Stedelijk Gymnasium en E. Prins, klerk bij de
Gasfabriek, werden uit hun functie gezet omdat zij deze verklaring niet konden on
dertekenen. 18 Een reeks maatregelen volgde. 19 Stelselmatig werden de joden uit het
openbare leven geweerd. Zij mochten niet meer als bloeddonor optreden, ze moch
ten niet meer deelnemen aan de vrijwillige brandweer en geen bestuurslid meer zijn
van, of zelfS maar werkzaam zijn bij stichtingen, inrichtingen en ziekenhuizen.2o

De opdrachten tot de uitvoering van deze door de rijkscommissaris van het bezet
te Nederlandse gebied opgelegde maatregelen werden door de secretarissen-generaal
van de departementen aan de gemeentebesturen of aan de burgemeesters verstrekt. In
Breda werden deze opdrachten telkens zonder meer en onmiddellijk uitgevoerd.

De Duitse autoriteiten waren niet alleen dankbaar voor de hulp die zij van de
Nederlandse autoriteiten mochten ontvangen, zij waren ook zo sluw een deel van de
verantwoordelijkheid naar de joden zelf toe te schuiven. Dit gebeurde onder andere
door het instellen van zogenaamde 'Joodse Raden' die verantwoordelijk waren voor
de uitvoering van de Duitse maatregelen. De voorzitters van de Amsterdamse Joodse
Raad, de Heren Asscher en Cohen, hebben het geweten, want zij kregen van de
joodse gemeenschap de schuld van alle ellende over zich heen.

Zoals in Amsterdam werd ook in Breda een Joodse Raad' in het leven geroepen
met de bedoeling, dat deze een groot deel van de 'Endlösung der Judenfrage' zelf ter
hand zou nemen. De bestuursleden hadden niet alleen de onaangename taak de
Duitse maatregelen aan de slachtoffers mee te delen, maar ook het onaanvaardbare
min of meer acceptabel te maken. Voorzitter van de Joodse Raad voor Amsterdam afde
ling Breda, zoals de officiële benaming luidde, werd Henry Samuel. Deze leelfabri
kant woonde met zijn vrouw Sophie Sara Kooperberg en dochter Adèle Louise in
de Willemstraat. Hij was op 5 mei 1893 te Rotterdam geboren en was dus bij het
uitbreken van de oorlog in Nederland maar net 47 jaar oud. Hij was op dat moment
- 10 mei 1940 - voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens souschef van de eco
nomische dienst der Burgerwacht, in welke functie hij een rol speelde bij de evacu
atie (zie boven).

Het was op 16 juli 1942 dat de laatste vergadering van de Joodse Gemeente
werd gehouden en de eerste bijeenkomst van de Joodse Raad voor Breda, onder lei
ding van de 'hoofdvertegenwoordiger' (= voorzitter) Henry Samuel. In de loop van
de volgende maanden traden nog andere leden tot het bestuur toe: Louis en Jacob
Haas, Van de Rhoer, Lion Potsdammer en Louis Broekhuysen. Door deze nieuwe
leden konden verscheidene onderafdelingen - bijvoorbeeld voor financiële zaken 
gevornld worden. De belangstelling voor deze bestuursfuncties was onbegrijpelijk
groot; men hoopte op deze manier uitstel van transport of transport naar kampen
voor bevoonechte joden - zoals bijvoorbeeld Theresienstadt (nabij Praag) - te kun
nen claimen. Samuel geloofde niet in een dergelijke mildheid van de Duitsers; hij
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I

3. De voorzitter van de Joodse Raad voor
Breda, Henry Samuel (geb. Rotterdam
1893) was de toenmalige voorzitter van de
Joodse gemeente in Breda (uit: Nieuw
Israëlitisch Weekblad 1933; repro Bea
Hoeks).

was ervan overtuigd, dat uiteindelijk alle joden het slachtoffer van het nationaal-so
cialisme zouden worden. Vanuit deze visie was er nog maar één uitweg mogelijk: de
on.derduik. Het kan bijna niet anders of hij moet in die richting geadviseerd en/of ge
holpen hebben. Dat van de joodse gemeenschap van Breda 113 joden de oorlog
overleefden zal waarschijnlijk mede op zijn conto geschreven kunnen worden. Op 4
april 1943 besloot hij zelf tot de onderduik. Dat na de oorlog de Bredase joden ne
gatief hebben geoordeeld over de rol die Samuel had gespeeld, geeft een standpunt
weer dat zeer waarschijnlijk positief moet worden bijgekleurd. 21

Vervolgen wij thans het verhaal van de 'Endlösung' in Breda die stap voor stap
werd uitgevoerd met medewerking van de gemeentelijke autoriteiten. Wat bijvoor
beeld te denken van de suggestie van het gemeentebestuur aan het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid, dat vroeg om een opgave van joodse artsen in Breda? Men ant
woordde dat er geen joodse artsen in de stad waren; maar om daarover zekerheid te
krijgen stelde de gemeente voor aan iedere arts een verklaring omtrent zijn afstam
ming te vragen. Nota bene, dat gebeurde reeds op 30 oktober 1940.22 Enige maan
den later gaf ook de medisch leider van de bloedtransfusiedienst in Breda een staaltje
van voortvarendheid te zien. Op 14 maart 1941 ontvingen de gemeentebesturen een
afschrift van een brief van het hoofdbestuur van het Rode Kruis aan de Centrale
Bloedtransfusie Commissie te Den Haag. Dit schrijven hield in dat, op last van de
Duitse autoriteiten, bloed van joodse donoren alleen gebruikt mocht worden voor
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personen van het joodse ras. Er dienden afZonderlijke joodse bloedgeverslijsten te
worden opgesteld. Het Rode Kruis verzocht ten spoedigste aan deze opdracht ge
volg te geven. In Breda kon deze brief door de gemeente echter voor kennisgeving
worden aangenomen. De gevraagde maatregel was een week te voren reeds door de
medisch leider van de bloedtransfusiedienst alhier getroffen. 23

De scheiding tussen joden en niet-joden ging steeds verder. Begin 1941 moesten
joden en zij die als zodanig dienden te worden aangemerkt, zich laten registreren. Ze
ontvingen hierna een persoonsbewijs waarop met diepzwarte stempelinkt naast de
foto een "]" was aangebracht.24 Maar wie werd als jood beschouwd? Dat zou tot het
eind onduidelijk blijven. Bij t\vijfel diende men zelf zijn 'arische' afstamming aan te
tonen en de daaruit voortvloeiende kosten te dragen. Op 24 juli 1942 ontvingen de
broers A. en S. van Biene de beslissing dat zij als GI (persoon met twee joodse groot
ouders, dus half-jood) waren geregistreerd. Vervolgens bracht de burgemeester onder
de aandacht van de autoriteiten, dat behalve deze twee broers van Biene, ook nog een
zoon en vier dochters tot hetzelfde gezin behoorden. Moest hij ook hen en hun kin
deren als respectievelijk GI en GIl (persoon met één joodse grootouder, dus kwart
jood) laten registreren? Het antwoord luidde bevestigend. Maar nog waren de activi
teiten met betrekking tot deze familie vanuit het Bredase niet beëindigd, want in no
velnber 1942 schreef de burgemeester dat uit het Bevolkingsregister bleek, dat er uit
het voormelde gezin nog een dochter en een zoon waren. Zijn vraag was of ook de
zen als GI moesten worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk was
het resultaat dat de negen kinderen en 43 kleinkinderen van Salomon van Biene en
Comelia Maanders als GI respectievelijk GIl werden geregistreerd.25

In mei 1941 moesten de joden hun radiotoestellen inleveren bij de gemeente,
die deze overdroeg aan de Wehonacht. Voor de gemengd-gehuwden werd in juni
een wel zeer genuanceerde regeling getroffen: was de man arisch dan hoefde het
toestel niet te worden ingeleverd; was de met een jood getrouwde arische vrouw in
gevolge de huwelijksvoorwaarden eigenares van het toestel, dan hoefde het ook niet
te worden afgegeven, maar daarbij werd wel het volgende bepaald: "Es muss jedoch
dafür Sorge getroftên werden, dass der jüdische Ehemann keine Möglichkeit hat mit
diesem Apparat Rundfunksendungen abzuhören". 26

In juli 1941 kreeg het personeel van het openbaar badhuis en van het
Sportfondsenbad de mededeling, dat zij joden niet langer in hun inrichting mochten
toelaten. 27 Hoewel Breda toen nog geen verplicht zwemonderricht kende, deelde de
burgemeester de hoofden van de openbare scholen alvast mede dat, als er zwemles in
klassikaal verband mocht komen, het voor de joodse kinderen verboden was daaraan
deel te nemen. 28

Op 16 augustus 1941 werd afgekondigd dat kinderen van joodsen bloede, dus
ook die uit gemengde huwelijken, in afzonderlijke scholen dienden te worden onder
gebracht. 29 Op 25 augustus berichtte de secretaris-generaal van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan de burgemeesters dat de joodse
kinderen per 1 september 1941 van de scholen verwijderd dienden te zijn. Een paar
dagen later ontvingen alle onderwijsinrichtingen in Breda van de burgemeester de op
dracht deze maatregel uit te voeren, en wel twee dagen na de aanvang van het nieu
we schooljaar. Op 3 september had 70% van de Bredase scholen al aan deze opdracht
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voldaan. Uiteindelijk weigerde alleen de Vereniging tot Stichting en Instandhouding
van scholen met den Bijbel - de Prinses-Julianaschool aan het Van Coothplein - hier
aan mee te werken. Zij zou hierdoor in strijd handelen met de in de Bijbel geopen
baarde wet van God. In totaal werden in Breda eenenveertig joodse kinderen van di
verse scholen verwijderd. Blijkbaar is niet door alle gemeenten zo "snel en correct"
gehandeld als door Breda. Reeds in november 1941 schreef de genoemde secretaris
generaal dat de maatregel van 25 augustus in den lande aanleiding had gegeven tot
misverstanden. Daardoor waren er nog scholen die door joodse kinderen werden be
zocht. Hij eindigde zijn schrijven met het dreigement dat de verantwoordelijkheid
hiervoor gelegd zou worden bij de ouders of verzorgers van deze kinderen.

Op 10 september 1941 berichtte de Bredase burgemeester aan de ouders van de
verwijderde kinderen dat het in de bedoeling lag hun kinderen - voor zover het la
ger onderwijs betrof - dit te laten volgen op een afzonderlijke onderwijsinstelling.
Vier joodse scholieren uit Breda die middelbaar onderwijs volgden, moesten op het
Joodsch Lyceum te 's-Hertogenbosch, waarvan de aan het Bredase gymnasium ont
slagen drs. Benjamin Gokkes30 de rector was, hun opleiding voortzetten.

4. De Joodse school voor lager onderwijs werd in januari 1942 gehuisvest in het pand Cingelstraat 2. Op
de foto de onderwijzer Den Arend en zijn leerlingen, allen met de sinds mei 1942 verplicht gestelde
Davidster (coll. GAB).

Breda bleek echter niet het voldoende aantal leerlingen te hebben om een vol
waardige 'joodse school' voor lager onderwijs te kunnen stichten. Tenslotte werd
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overeenstemming bereikt met Tilburg. Er kwam één joodse school met één onder
wijzer, bestemd voor de kinderen uit beide gemeenten. De ene week werd er 's
morgens les gegeven in Tilburg en 's middags in Breda, de andere week omgekeerd.
's Morgens dan wel 's middags werd volstaan met het houden van toezicht. De kos
ten van de school moesten uiteindelijk worden gedragen door de Joodse Raad voor
Amsterdam. Pas in januari 1942 was de joodse lagere school dan eindelijk een feit.
Voor de huisvesting was een lokaal van de vroegere Arbeidsbeurs aan de Cingelstraat
(nr 2) aangewezen.

Lang heeft deze school niet mogen bestaan. In november 1942 - de deportaties
waren toen al in volle gang - was ze alweer gesloten. De lokaliteit werd in januari
1943 ter beschikking gesteld van Maatschappelijk Hulpbetoon als opslagplaats voor
klompen. 31 Van de oorspronkelijk 24 kinderen bij de start van de school, waren er
toen nog zeven over. De 17 anderen waren of ondergedoken of op transport gesteld.
Aan de zeven overgebleven kinderen werd in het huis van mevrouw M. Haas
Vleeschhouwer aan de Speelhuislaan (nr 42) lesgegeven. Dit duurde nog tot half fe
bruari 1943 toen ook deze dame onderdook. 32 Op dat moment bezochten nog vier
kinderen de 'school'. Eind maart berichtte de burgemeester aan het Departement
van Financiën te Deventer "dat in deze gemeente op 1 maart 1943 geen enkel kind
meer op een onderwijsinrichting voor joden stond ingeschreven". Vrijwel gelijktij
dig met de onderwijsregelingen was ook de verordening van Rauter van 15 septem
ber 1941 "über das Auftreten van Juden in der Öffentlichkeit" door de burgemees
ter ontvangen. Een gevraagde uitleg bevatte zelfs de bepaling dat het park
Valkenberg "flir Juden zu sperren ist, da der Bahnhof bezw. der Markt durch einen
an sich nicht groszen Umweg erreicht werden können" .33

In 1942 volgden de anti-joodse maatregelen elkaar snel op. Ze kregen ook een
ernstiger karakter. Joden konden op geen enkele manier meer aan het normale leven
deelnemen. Zij werden door het dragen van de 'jodenster' voor iedereen herkenbaar
en zo als het ware vogelvrij. Met al deze maatregelen hadden de nazi's uiteindelijk
één doel voor ogen: de 'Endlösung der Judenfrage', d.W.Z. de algehele uitroeiing
van de joden in Europa, waartoe op 20 januari 1942 op de geheime Wannsee-confe
rentie in Berlijn besloten was. 34

Op 3 mei 1942 kwam de verordening af dat alle joden op hun kleding een jo
denster dienden te dragen. Op 2 mei hield de Bredase politie een controle op het
dragen daarvan bij het uitgaan van de synagoge aan de Schoolstraat. Twee bezoekers
bleken in gebreke en werden gearresteerd. Na overleg met de Sicherheitsdienst wer
den ze echter weer vrijgelaten. De politie was een dag te vroeg actief geweest. 35

In juni 1943 werden 53 'joodse' fietsen ingeleverd en door de gemeente naar
het Lager Haaren bij 's-Hertogenbosch overgebracht.36 Een maand later lTlochten de
joden op marktdagen de Grote Markt niet meer betreden. Zoals vermeld was reeds
sedert september 1941 het Valkenberg voor hen verboden terrein. Dit verbod werd
nog eens herhaald in mei 1942.37 Eveneens mochten zij geen goederen meer thuis
laten bezorgen of aan de deur kopen. Alleen in speciaal daarvoor aangewezen win
kels mochten zij nog hun inkopen doen. Verder werden zij ook uitgesloten als tele
foonabonnee. 38 In bijna driehonderd Bredase openbare gelegenheden verscheen het
bordje 'Voor Joden Verboden'.
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5. HetJoodsche Weekblad van 15
mei 1942 met het verbod voor
de Joodse Bredanaars om het
Valkenberg te betreden
(col!. auteur).

6. Sinds september 1941 verscheen in de
openbare gelegenheden van Breda het
bordje 'Voor joden verboden', zoals op rut
café in de St. Annastraat 13
(foto Schreurs; col!. GAB).
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De deportaties

Terzelfdertijd werd een vijftal joodse mannen opgeroepen voor een werkkamp
in Nederland. Een van hen, Samson Samson uit de Tulpenstraat, dook met zijn ge
zin onder. Voor de anderen wist de afdeling Breda van de Joodse Raad voor
Amsterdam enig respijt te verkrijgen. Het was alles evenwel slechts uitstel van execu
tie, want een maand later ontvingen ongeveer honderd joodse Bredanaars de catas
troble oproep: zij moesten zich op 28 augustus 1942 melden voor vertrek naar
Duitsland. Een groot deel van hen gaf gehoor aan die oproep en werd overgebracht
naar het kamp Westerbork. Enige dagen later vertrok van de verzamelplaats aan de
Oude Vest een vijftigtal joden. Het was die dag snikheet en het ontslagen raadslid
Barend Cohen deelde nog limonade uit. De Joodse Raad had gezorgd voor de ver
eiste kampuitrusting. De deportaties in Breda waren begonnen.39

Met de administratieve voorbereiding was reeds enkele weken tevoren een aan
vang gemaakt. Op 26 juni 1942 ontving de burgemeester van de commissaris van de
provincie Noord-Brabant de opdracht om vóór 15 juli een overzicht te verstrekken
aan de Zentralstelle für jüdische Auswanderung te Amsterdam van alle in Breda
woonachtige joden. Deze opgave moest in het Duits worden gesteld en in v~jfvoud

ingediend. Veertien dagen later reeds en wel op 9 juli was deze opdracht uitgevoerd.
Gegevens uit deze opgave zijn cijfermatig verwerkt in de bijlagen A en B.4ü

Voor een vrij grote groep mensen uit de joodse gemeenschap in Breda was dit
eerste transport het sein om onder te duiken of om te trachten alsnog Nederland te
ontvluchten. Via Baarle-Nassau bestond er een vluchtroute naar België. Begin juli
1942 slaagde de aan de Bredasche Courant verbonden journalist Martinus J.
Nijkamp, samen met de dichter Jan Campert, erin twintig joden over de grens te
krijgen. Reeds in juli werden beiden echter bij dit verzetswCl-k gearresteerd. Ze lie
ten hun leven in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. 41

In het algemeen kan gesteld worden dat de joden voor hulp, om uit handen van
de vijand te blijven, aangewezen waren op individuele personen, want het georgani
seerde verzet zou pas eind 1942 goed op gang komen, vooral als antwoord op de
'Arbeitseinsatz' waarbij grote groepen Nederlanders in Duitsland te werk gesteld
werden. Toen was het echter te laat voor de joden. Een groot aantal van hen was
toen reeds gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

Toch lukte het naar verhouding een tamelijk groot aantal joodse Bredanaars on
der te duiken. Velen van hen vonden onderdak in Breda of op het platteland in de
directe omgeving van de stad. Ze kregen hierbij hulp van mensen als pater Placidus,
rector A. Scheermakers van Moederheil, de predikanten M. van den Bosch en H.
Coolsma, tandarts E. Terwie1, Charles Bosters en Frans van den Broek, beiden voor
de oorlog actief in de S.D.A.P. en vakbeweging, pastoor J. Baeten - de latere bis
schop - en kapelaan Van Osta. Eind september 1942 waren zestien woningen van
joden die of waren ondergedoken of gedeporteerd, verzegeld. De burgemeester
vroeg toestemming aan de Zentralstelle für jüdische Auswanderung te Amsterdam
deze "versiegelte jüdische W ohnungen" vrij te geven, opdat deze weer zouden kun
nen worden verhuurd. Uit een gemeentelijke opgave van 4 december 1942 blijkt dat
het aantal verlaten 'Jodenhuizen' - de in deze opgave gebruikte term - was opgelo
pen tot veertig. 42
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7. Het winkelpand van
de joodse fotograaf
A. Alter in de Korte
Brugstraat 12 is vol
geklad met pro
Duitse leuzen, juli
1941
(coil. GAB).

Van de ruim tweehonderd joden die begin 1942 in Breda woonden, waren er
aan het eind van dat jaar honderd spoorloos verdwenen, d.w.z. ondergedoken, vijf
tig, waarvan veertig gemengd gehuwden, woonden er nog en vijftig waren gedepor
teerd. Op 20 en 21 december 1942 werd voor de laatste keer Jom Kipoer (Grote
Verzoendag) gevierd in de Bredase synagogeY In veel andere joodse gemeenten
werd dit toen al niet meer gedaan.

In de periode van januari tot juni 1943 werden de achtergelaten huizen van po
litiewege door Bredase verhuizers ontruimd en de inventaris ervan opgeslagen. De
betreffende firma's ontvingen voor deze activiteiten een totaalbedrag van bijna 6000
gulden. Pijnlijk is te constateren dat de rekening die de gemeente indiende voor de
transportkosten van de afgevoerde joden bij Lipmann, Rosenthal en Co. te
Amsterdam44 nog geen tweehonderd gulden bedroeg.

Intussen gingen de deportaties door. Een aantal onderduikers werd door verraad
opgepakt. Na arrestatie en verhoor door de Sicherheitsdienst op de K.M.A. werden
zij doorgezonden naar de vernietigingskampen. Vrijwel geen van hen heeft die over
leefd. Ook de hulpverleners werden gearresteerd en weggevoerd naar concentratie
kampen. Niet weinigen stierven daar ten gevolge van ontberingen en martelingen.
Een van hen heeft de stad Breda geëerd door een straat naar haar te vernoemen: me
vrouw Nicoline Catharine Hofinan-Swijgman. Deze vrouw had op de dag van haar
arrestatie, 29 mei 1943, zestien (!) joden verborgen in haar huis in de Wethouder
Romboutsstraat. Onder hen waren ook de laatste voorzanger van Breda, Lion
Potsdammer, diens vrouwen hun jongste zoon Benno. Medio februari 1945 over
leed mevrouw Hofinan, 58 jaar oud, in Ravensbrück. Haar onderduikers waren al in
1943 ergens in Polen vermoord. 45
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8. De laatste voorzanger van de Joodse
gemeente, Lion Potsdammer,
behoorde tot de onderduikers bij
mevr. N.C. Hofinan-Swijgman.
Hij is in 1943 in Polen omgekom.en
(coll. auteur).

Begin april 1943 ontvingen de toen nog in Breda woonachtige joden de mede
deling dat zij zich uiterlijk 10 april moesten melden in het in januari 1943 geopende
concentratiekamp te Vught. Onder hen bevonden zich de 83-jarige Carolina Egger
en de 87-jarige Louis Haas, die beiden op dat moment verpleegd werden in het
Laurensziekenhuis. Op 16 april 1943 meldde de plaatsvervangende commissaris van
politie dat geen van de opgeroepen personen zich had afgemeld. Caroline Egger en
Louis Haas verlieten op 27 april 1943 hun vaderland. Drie dagen later werden zij
vennoord in Sobibor.

Zoals reeds vermeld was enkele dagen voor deze laatste grote wegvoering van
joden uit Breda de voorzitter van de afdeling Breda van de Joodse Raad, Henry
Samuel, met zijn gezin ondergedoken. In Breda woonden toen alleen nog enkele jo
den die gemengd gehuwd waren en zij die er een onderduikadres hadden gevonden.
Een aantal van de laatsten werd de volgende maanden toch nog opgepakt.

Het aantal gemengd-gehuwden in Breda was bij het uitbreken van de oorlog re
latief hoog, namelijk eenentwintig. Van hen hebben zestien de oorlog overleefd.46

Toch liepen ook zij een groot risico te worden opgepakt en naar werkkampen te
worden gezonden, waar hen een bijzonder zware behandeling wachtte. Nog op 30
juni 1944 vroeg de gewestelijke politiepresident te Eindhoven opgave van de ge
mengd-gehuwde joden die hadden moeten voldoen aan de oproep van maart 1944
om zich te melden in Meppel voor de arbeidsinzet. De houding van de burgerlijke
overheid in Breda was toen, na D-day en dus met de bevrijding in zicht, echter da
nig veranderd. Op 13 juli schreef de loco-burgemeester dat hij op bedoelde vraag
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geen antwoord kon geven. Hij sloot zijn brief af met de opmerking: "Mocht het in
uw bedoeling liggen dat ik mij door een onderzoek elders van een en ander op de
hoogte stel, dan zal ik dat gaarne vernemen. U wilt mij dan echter wel wat wegwijs
maken". Op het archiefexemplaar van de ingekomen brief staan overigens met pot
lood wel een paar namen vermeld van personen die zich in Meppel hadden moeten
melden. Op 22 augustus 1944 dreigde de gewestelijke politiepresident de gezagsdra
gers te Breda met Sicherheitsdienst en SS als hij de op 30 juni gevraagde informatie
niet kreeg. De loco-burgemeester reageerde een week later slechts door te verwijzen
naar zijn brief van 13 juliY

Terugkeer en herstel

Twee maanden later, op 29 oktober 1944, werd Breda door de Polen bevrijd.
Izaak van Bueren, voor de oorlog en tot het tijdstip van zijn onderduik (medio
1942) een van de steunpilaren van de Nederlands Israëlitische Gemeente Breda, zette
zich onmiddellijk in voor de joden die in Breda terugkeerden of in de stad onderge
doken waren geweest. 48 Hij vertegenwoordigde hen in de Joodsche Coördinatie
Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied. 49 Uit een opgave van hem, date
rend van eind 1944 of begin 1945, blijkt dat toen ongeveer dertig Bredase joden in
hun woonplaats waren teruggekeerd. Verder waren er in Breda nog veertig joden
die in deze stad ondergedoken waren geweest.

Aanvankelijk was er van een echte opvang van hen geen sprake. Zij moesten
zelf maar zorgen voor woonruimte en middelen van bestaan. Bij de gemeente Breda
was het lange tijd onduidelijk op welke instantie de joodse landgenoten een beroep
konden doen. Pas in februari 1945 werd een begin gemaakt aan een definitieve rege
ling, al was dat overigens nog niet veel meer dan een verwijzing naar het Comité
Nationaal VolksherstePO Tot die tijd waren de overlevenden, als "zij zich nog niet
hadden weten in te schakelen" aangewezen op Maatschappelijk Hulpbetoon.

Als we de balans opmaken van de situatie waarin de joodse gemeenschap van
Breda zich bevond na de bevrijding van ons land, dan zien we dat er toen nog
slechts over een klein gedeelte van de vooroorlogse gemeenschap zekerheid bestond
dat het de oorlog had overleefd en verder dat de synagoge was geplunderd: alleen de
kale muren stonden er nog, de Heilige Arke, de Wetsrollen, de tapijten, het zilver en
andere ritualia waren verdwenen, evenals de archieven van de joodse gemeente. De
joodse begraafplaats op de Vrachelse heide onder Oosterhout en de vakantiekolonie
aan het Liesbos waren evenwel ongeschonden.51 Van de elf Nederlandse opperrab
bijnen in 1940 waren er in 1945 nog twee in leven. Een van hen was Salomon
Heertjes (1877-1947), sinds 1908 opperrabbijn van Noord-Brabant en Limburg. Hij
nam onmiddellijk na de bevrijding van het zuiden van ons land zijn ambt weer op
en bleef dit tot zijn dood in 1947 vervullen. 52

Pas toen, in 1945, werd de volle omvang van het drama dat zich aan de joden in
Europa had voltrokken duidelijk. Zes miljoen van hen bleken te zijn vermoord. Van
de joodse gemeenschap in Nederland had slechts ongeveer twintig procent de holo
caust overleefd. Ook in Breda bleek de joodse gemeenschap zwaar getroffen. Meer
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dan honderd joodse Bredanaars waren slachtoffer geworden van de nazi-terreur. De
meerderheid van hen bleek te zijn omgekomen in Auschwitz en Sobibor. In leeftijd
varieerden de vermoorden van acht maanden tot 94 jaar. 53

Van de ruim honderd overlevendens4 vestigde zich na de bevrijding ongeveer
de helft weer definitief in Breda. In de vergadering van 12 oktober 1945 waarin de
installatie van de tijdelijke gemeenteraad plaatsvond, maakte de voorzitter, loco-bur
gemeester mr. E.L.H.M. van Mierlo, bekend dat van de 197 joden die door de vij
and uit Breda waren weggevoerd, er toen ongeveer 25 waren teruggekeerd. Ook
Hallema had het in 1947 in zijn boek over de bevrijding nog over 197 gedeporteer
de en 45 teruggekeerde joden. Hij tekende daarbij wel aan dat de gegevens over
omgekomen of vermiste Bredase joden nog onzeker waren, omdat de cijfers in de
verschillende bronnen niet met elkaar overeenstemden. ss In bijlage ES6 wordt ge
tracht een cijfermatig zo exact mogelijk beeld te geven van alles wat er in de oorlog
met de Bredase joodse gemeenschap is gebeurd.

Illustratief voor het sombere beeld van een berooide en machteloze Bredase
joodse gemeente zijn de foto's, gemaakt op 10 december 1944. Ter gelegenheid van
Chanoeka - een inwijdingsfeest - vond een samenkomst plaats in de bouwval van de
synagoge. Voorganger was de legerrabbijn van de Poolse pantserdivisi.e die Breda be
vrijd had. De schamele ruimte werd dan ook vooral gevuld door manschappen van
die legereenheid. Slechts een twintigtal joden uit het Bredase was aanwezig, onder
wie 1. van Bueren, de organisator van deze bijeenkomst. Van de oorspronkelijke be
doeling van Chanoeka, de feestelijke herdenking van de overwinning ca. 135 voor
Chr. van de Makkabeeën op de Syrische vorsten, die een verwoede poging hadden
ondernomen om het jodendom uit te roeien,s7 was in de Schoolstraat van Breda niet
veel feestelijks over.

Het leek erop dat de oorlogsjaren "niet slechts een breekpunt maar een afslui
ting vormden van 350 jaar geschiedenis van de joden in de nlediene". Of was die
lange winter toch weer een voorbode van een nieuwe lente? Van een herleving was
voorlopig geen sprake.S8 De kleine joodse gemeenteS9 was niet in staat het benodig
de geld bijeen te brengen voor herstel van de synagoge. Daarom werd helaas beslo
ten de synagoge te verkopen. Dit gebeurde in februari 1948 aan de textielhandelaar
Jacq. Walvis, die er een hoedenatelier in vestigde. Nog lnaar weinig herinnerde aan
de oorspronkelijke betekenis van dit gebouw. Alleen inwendig bleven een paar
ruimten, een vergaderzaal en het 'schooltje', herkenbaar.

Na nog gebruikt te zijn door andere eigenaars was het verval nagenoeg com
pleet. Tenslotte herinnerde, zeker uitwendig, niets meer aan de vroegere synagoge.
Eigenlijk kan van een wonder worden gesproken, dat deze toch in oude glorie is
hersteld. Dit wonder is mogelijk geworden na ellenlange discussies in joodse kring
en door de inzet van velen, joods en niet-joods. 6f) Belangrijk was de datum van 30
december 1986 toen de 'stichting Herbouw Synagoge Breda' (SHSB) werd opge
richt, uiteraard bedoeld om te zorgen voor de nodige fondsen. Eindelijk - op 20 sep
tember 1992 - kon de door architect Ir Frits Haverman fraai gerestaureerde synagoge
onder grote belangstelling worden ingewijd. 61 De joodse gemeenschap van Breda en
omstreken had weer een geestelijk centrum, gericht op de joodse gebedstraditie en
het specifieke joodse leven. De herbouw van de synagoge bood zo enerzijds de gele-
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genheid tot inkeer en anderzijds droeg zij bij tot het verdwijnen van anonimiteit en
isolement. Een en ander zal ongetwijfeld de dialoog Jodendom-Christendom bevor
deren.

9. Viering van Chanoeka op 10 december 1944 in de bouwval van de Bredase synagoge. Slechts een
twintigtal joden uit Breda was hierbij aanwezig. de anderen zijn Poolse militairen (col!. GAB).

10. De voorganger bij de viering van Chanoeka in 1944 was de Poolse legerrabijn Klepfisch (links). In het
midden staat Izaak van Bueren. de organisator van de bijeenkomst (coll. GAB).
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AANTEKENINGEN

Eerdere bijdragen over de geschiedenis van de joden in Breda in ons jaarboek verschenen van de hand
van C. Reijnders en F.A. Brekelmans.
Wat de doop betreft van de drie joodse soldaten, raadplege men Van Adelberg, 71 e.v. Bij de doop van
soldaten is vv'aarschijnlijk sprake van een zgn. marranen-bekering. Er waren drie soorten marranen: - de
Spaanse en Portugese joden die min of meer onder dwang (om aan vervolging te ontkornen) Lk. waren
geworden en vaak door de inquisitie werden vervolgd, omdat ze in het geheirn toch nog joods zouden
zijn; - met name in de Hollandse gewesten de calvinistische marranen; - en marranen die weer terug
keerden naar het jodendom.
Zie ook Reijnders waar hij schrijft over Mencia de Mendoza als marraanse.
Gans (1991 ï) 257-258.

3. Een ringsynagoge is de voornaamste synagoge in een ring van het Israëlitisch kerkgenoot-
schap.
Gemeenteverslag Breda over 1910.

5. De grondslag voor de wederzijdse genegenheid van het Huis van Oranje en de (Portugees-)joodse ge
meente in Holland is gelegd door Menasse ben Israel, die erin slaagde de huwelijken tussen Willem II en
Willem lIL enerzijds en de Stuarts anderzijds tot stand te brengen. Zie: Geyl (1963), passirn; Van
Adelberg, 91-92.
Zie ook Klöters (1973).
GAB, GS 1926-1944 doos 227-IV; GAB, afd.Il-41. De uitgaande brief waarin de commissaris van poli
tie hierover rapporteerde (nr.1300?) is niet gevonden. Zie ook: j.L.Schippers, Zwart en Nationaal Front
(Rotterdam 1986).

8. GAB, GS 1926-1944, doos 233-ll en doos 23113-1. Zie ook Presser, I, 415. Deze vermeldt per 1 okto
ber 1941 in Breda 206 joden. Zie voor een cijfermatig overzicht van de in Breda aanwezige vluchtelin
gen op 9 juli 1942 bijlage B.
Van deze vijftig mensen 'Naren er 31 gehtl'wd dan wel gehuwd geweest. Onder hen waren negen gezin
nen met in totaal dertien kinderen. Bijna de helft van de vluchtelingen was tussen de dertig en veertig
jaar oud. Enkelen hadden een relatie met Breda, in die zin dat ze hier al een [;,milielid hadden wonen,
zoals de genoemde Adolf Kroner en het gezin van Julius Schönberger uit Rulzheirn.
Een aantal vluchtelingen vestigde zich in f:1milieverband in Breda, zoals de zusters Erna David-Simons en
Ruth Spier-Simons met haar gezin en DL Hans Martin Stern uit Berlijn, die met zijn gezin en zijn be
jaarde schoonouders, het echtpaar Czellitzer-Salomon, in Breda kwam wonen.
Julianalaan, Koninginnestraat, Willem llI-laan, Ulvenhoutselaan, Baronielaan, Bernhardsingel,
Seeligsingel en Prinsenkade.
GAB, afd. [[-22a, inv.nr.183. De brief van het Israëlitisch Armbestuur is echter niet aangetroffen.
GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-IIl, doos 346-1 en doos 553-1. Zie overigens over de 'Vlucht' het ar
tikel van H. van den Assem in dit Jaarboek.

11 GAB, GS 1926-1944, doos 30-1, doos 35-V en doos 553-IIl, zie ook Presser, I, 415.
Art. 3 van de "Anordnung des Generalkommissars für das Sicherheitswesen Liber das Auftreten von
Juden in der Öffentlichkeit" van 15 september 1941. GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-1. In doos 231
C-l/IV bevindt zich een overzicht van de anti-joodse maatregelen. Zie daarover ook de diverse circulai
res van het departement van buitenlandse zaken met de nodige jurisprudentie, 30 oktober 1940 t/m 11
februari 1952.
Hallema, 91.
Over de 'ariërverklaring' zie Presser, I, 26 e.v. Uit deze verklaring moest blijken dat betrokken over-
heidsdienaar noch zijn/haar noch zijn of haar ouders ooit hadden behoord tot de
geloofsgemeenschap. Bovendien werd in bepaalde gevallen een 'afstammingsverklaring' gehanteerd. Uit
deze verklaring moest blijken dat er geen joden of andere niet-arische voorouders in de familie voor
kwanlen.

17 GAB, GS 1926-1944, doos 82-IV, doos 83-IX, doos 149-VII; zie ook I-Iallenla, 58 en 91.
18 Zie voor drs. B.Gokkcs: aantekening 30.

Van Elkan Benjamin Prins, geb. 6 juli 1898 te Amsterdam, Lk. gehuwd met Catharina Rops, is niet
nauwkeurig bekend wanneer werd gedeporteerd. Hij overleed op 18 januari 1945 in Gleiwitz (D).
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Zijn moeder Henriëtte Prins-Polak, tijdens de oorlog ondergedoken in Breda, is aldaar op 8 februari
1944 op 75-jarige leeftijd overleden.

19. GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-I-IV; zie ook aantekening 14.
20. GAB, GS 1926-1944, doos 443-II en doos 444-II.
21. De gegevens over Helu'Y Sanluel zijn ontleend aan aantekeningen die de heer J.Bader, lid van de

'Werkgroep Geschiedschrijving Joden van Breda', ter beschikking heeft gesteld val1 mevrouw C.Lossez.
Het is niet duidelijk op welke gronden de heer Samuel de sympathie van zijn joodse geloofsgenoten
heeft verspeeld. In dit verband is het wellicht zinnig het negatieve oordeel te memoreren over de beide
voorzitters van de joodse Raad voor Amsterdam, Abraham Asscher en ProfD.Cohen.

22. GAB, GS 1926-1944, doos 240-X.
23. Ibidem, doos 444-11.
24 Ibidem, doos 232-V.
25 Ibidem, doos 231 C-L
26. Ibidem, doos 231-VIl.
27 Ibidem, doos 231 C-l.
28 Ibidem, doos 479-VII.
29. Ibidem, doos 472-Vla.

In de documentatie van mevrouw C.Lossez bevindt zich een samenvatting betreffende de Joodse school
WO 11' van acht bladzijden. Het hier volgende is daarvan een uittreksel.

JO. Drs. Benjamin Gokkes, geboren 6 augustus 1905 te Amsterdam, sinds 1932 leraar Frans aan het Stedel~jk

Gymnasium, en zijn echtgenote Eva de Bock, geboren 24 augustus 1904 te Amsterdam, bleven in Breda
wonen (Loopschansstraat 34). In de zomer van 1942 werden beiden opgepakt bij een poging de
Nederland-Belgische grens te passeren. Zij werden, hij in november, zij in december 1942 gedeporteerd.
Mevrouw kwam om in Auschwitz op 15 december 1942. Hij overleed te Neukirch op 8 maart 1943.
Hun zoon, David Jacques André, geboren 19 augustus 1938, heeft de oorlog overleefd.

31. GAB, Afd. II-22a, inv.nr. 190 (opslag). Die klompen waren bestemd voor arme kinderen van de leer
plichtige leeftijd die door hun ouders thuis werden gehouden als zij geen schoeisel hadden.

32. Mevrouw Margaretha Haas-Vleeschhouwer, geboren 20 maart 1907 te Amsterdam, werd echter op 20
april 1943 gedeporteerd en vemlOord in Sobibor op 23 april 1943. Haar echtgenoot, Jacob Richel Haas,
was reeds in oktober 1942 gedeporteerd. Hij overleed in Auschwitz op 28 februari 1943. Zie Sadée
Lossez, 41.

33. GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-l.
.14 Vgl. Presser 1,7-8 en H, 149.
.10 GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-l.
.16 Ibidem, doos 231 C-II en VIL
.17. O.a. in een 'advertentie' in Het Joodsclje Weekblad nr. 6 van 15 mei 1942. Het door de Joodse Raad voor

Amsrerdam uitgegeven blad verscheen van I laprij 1941 tot 28 seprember 1943.
38 GAB, GS 1926-1944, doos 75-IX/ll.
39. Aantekeningen van Hemy Samuel, hoofd van de afdeling Breda van de joodse Raad voor Amsterdam.

Informatie verstrekt door de heer ].Bader. Ook: GAB, GS 1926-1944, doos 384-VI.
40. Zie p. 55-56.
41. M.J.G.Nijkamp overleed aldaar op 23 januari 1943, ].R.T.Campert op 12 januari 1943.
42. GAB, GS 1926-1944, doos 231 C-II.
43. Uit de aantekeningen van Hemy Samuel; zie aantekeningen 21 en 39.
44. Op f:,'rond van verordening n1". 148 van 8 augustus 1941 moesten alle joden hun geldelijk vermogen

overdragen aan deze bankinstelling. Ze werd door de Duitsers gebruikt als dekmantel om hun doel, de
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BIJLAGEN
Zie voor de aantekeningen bU de bijlagen p. 60

BUlage A: Aantal in Breda wonende joden in 1839 en 1942

Enige gegegevens, die uit de opgave van 9 juli 1942 kunnen worden gedestilleerd. Deze opgave bleek niet
correct. Enerzijds was zij incompleet, anderz~jds waren in een aantal gevall.en ook de niet-joodse
echtj;ellO(o)'t((~) en de kinderen uit gemengde huwelUken vermeld. Aan de hand van de gegevens uit het be
volkingsregister en de registers van opgenomen en a(t;evoerde personen is deze opgave gecorrigeerd en ge
completeerd. Voorzover mogelUk zijn de gegevens van 1942 vergeleken met die uit de volkstelling uit
1839. Om deze vergelUking zo zuiver mogelijk te houden en geen vertekend beeld te kr~jgen, zijn de jood
se vluchtelingen er niet bij betrokken. De gegevens omtrent hen worden behandeld in bijlage B.

Aantal
totaal
152

BIlt;gellij/le Staat
ongehuwd
gehuwd
waarvan
gemengd gehuwd
weduwe
weduwnaar
gescheiden

1839
man
81

vrouw
71

1839
23
64

1
2
2

totaal
185

1942
man
93

1942
16

111

18
5
1
3

vrouw
92

OpmerkelUke verschillen van de situatie van 1942 ten opzichte van die van 1839 zijn de toenanle van het
aantal huwelUken en de afi1ame van het aantal ongehuwden.

Aamal kim/eren

uit gemengd huwel~jk

0-19 jaar
10-39 jaar
40-59 jaar

80-94 jaar

1839
65
3

1839
66 (31 m - 35 vr)
47 (27 m - 20 vr)
25 (15 m - 10 vr)
12 (7 m - 5 vr)
2 (I m- lvr)

1942
58
29

1942
53 (29 m - 24 vr)
45 (22 m - 23 vr)
64 (32 m - 32 vr)
16 (8 m - 8 vr)
7 (2 m 5 vr)

De joodse gemeenschap alhier is in 1942 enigszins vergrijsd ten opzichte van die van 1839.
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Geboorteplaats, -provincie, -land
Breda
Noord-Brabant
Noord-Holland!
Zuid-Holland2

Drenthe
overige provincies + NO-Indië
Buitenland

Herkomst bij vestiging in Breda
Noord-Brabant
Noord-Holland1

Zuid-Holland2

Drenthe
overige provincies + NO Indië
Buitenland

1839
49
49
16
12

13
13

1942
61
19
34
27
14
22
8

1942
28
25
27
14
30
5

Een vergelijking met 1839 moet achterwege blijven omdat in de volkstelling van 1839 niet wordt aangege
ven uit welke plaats men afkomstig was bij vestiging in Breda. Voor 15 ingekomenen gold dat het de twee
de, derde of zelfs vierde keer was dat zij zich in Breda vestigden.

VerblijfSduur en adres in Breda

Haagdijk / Nieuwe Huizen
Binnenstad
Haal,,'Weg e.o.
Teteringsdijk e.o.
Ginnekenweg / Baronielaan e.o.
Rond de Wilhelminafontein
Sportpark
Julianalaan e.o.
Belcrumpolder

18393

Bijna 14 jaar

1839
113
39

1942
Ruim 14 jaar

J942
11
33
4

20
17
26
8

40
16

De concentratie van de joodse gemeenschap aan de Haagdijk/Nieuwe Huizen, zoals men die in de 1ge
eeuw aantrof, was in 1942 aldaar geheel verdwenen. Zij woonde toen over de gehele stad verspreid in - wat
voor het merendeel - genoemd zou kunnen worden de 'betere buurten'.

Beroeper!
In 1839 zijn 35 van de 45 uitgeoefende beroepen als typisch joods aan te merken terwijl dat in 1942 voor
49 van de 70 beroepen geldt. Deze beroepen zijn:

koopman / kramer
koopman
vleeshouwer / slachter
voorzanger/godsdienstonderwijzer
vertegenwoordiger
groothandelaar! industrieel
winkelier / winkelbediende

1839
27

6
2

1942

16

1
15
7
10

Conclusie kan derhalve zijn dat zich in de loop van een eeuw weinig verandering heeft voorgedaan in de
beroepenstructuur van de joodse gemeenschap in Breda. Deze speelt zich nog altijd voornamelijk af in de
dienstensector, wat overigens een landelijk beeld is.
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Bijlage B: Gegevens joodse vluchtelingen in Breda

Deze gegevens zijn ontleend aan de gecotrigeerde gemeentelijke opgave van 9 juli 1942.

Aamal joodse IJluchtelingel'l
totaal
19

Bl.lIgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
waarvan
gemengd gehuwd
weduwe
weduwnaar

Aantal kinderen
uit gemengd huwelijk

LecJtijdsopholllJ)
5-19jaar

20 - 39 jaar
40 - 59 jaar
60 - 79 jaar
80 - 84 jaar

Geboorteland
Duitsland
Polen
Rusland

Bij vestiging in Breda afkomstig uit
Duitsland
GiImeken
elders in Nederland

mannen
11

1
12

6
1

6 (In 3 - vr 3)
4 (111 2 - VI" 2)
8 (111 5 - vr 3)
o
1 (m 1 - vr 0)

17
1
1

9
8
2

vrouwen
8

VerblijfSduur

Adres in Breda
Ginneken
Julianalaan e.o.
Be1crum

Beroep
Industrieel
Bedrijtsleider
Vertegenwoordiger

Gemiddeld bijna 2 l hjaar.

14
4
1

1
1
2
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Bijlage C:

Aantal
Mannen
Vrouwen
Totaal

Gegevens vermoorde Bredase joden

57 (van wie drie gemengd gehuwd)
54
111

Plaats/oorzaak van
Auschwitz 524

Sobibor 365

Overige concentratikampen 18
Tijdens onderduik 3
ZeHinoord 2

ten
0-19jaar

20 - 39 jaar
40 - 59 jaar
60 - 79 jaar
80 - 94 jaar

Nationaliteit
Nederlandse
Statenloos6

van
30 (m 16 - vr IA)
20 (m 11 - vr 9)
45 (m 22 - vr 23)
10(m 6-vr 4)

6 (m 2 - vr 4)

100
11

Tijdstip rlPinOl'tat1l' uit Nederland
1942
augustus
september
oktober
november
december
onbekend
totaal 1942

1943
pnuan
februari
maart
april
me!
Jum
juli
augustus
september
oktober
november
december
onbekend
totaal 1943

58

25

8
20
1
3

3
13
9
2
9

2

2

57
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1944
januari
febmari
maart
april
mei
JUl11

onbekend
totaal 1944
totaal generaal

2

5
103

Drie personen zijn in Nederlandse kampen overleden en vijf personen zijn niet gedeporteerd en overleden
wegens een ander oorzaak.

Bijlage 0:

Aantal
Mannen
Vrouwen
Totaal

Gegevens overlevende Bredase joden

58 (waarvan 8 gemengd gehuwd)
55 (waarvan 8 gemengd gehuwd)
113

Leefiijd op tijdstip bellrijding Nederland
0-19jaar 31 (m17-vr14)

20 - 39 jaar 29 (m 14 - vr 15)
40 - 59 jaar 37 (m 19 - vr 18)
60 - 79 jaar 14 (m 7 - vr 7)
80 - 89 jaar 2 (111 1 - vr 1)

Nationaliteit
Nederlandse
Statenloos

102
11

•
Van de 113 overlevenden werden er 70 kort na de bevrijding en 6 in 1946 weer in het bevolkingsregister
van Breda in geschreven. Ongeveer de helft vertrok echter binnen niet al te lange tijd weer naar elders.

Bijlage E: Totaal overzicht joodse gemeenschap Breda over de periode 10 mei 1940 tlm 5 mei 1945

Slachtoffers
Omgekomen in vernietigings- en concentratiekampen
Overleden tijdens onderduik
Ten gevolge van oorlogshandelingen
Zelfilloord
Subtotaal
Natuurlijke dood
Totaal
Oller/ellenden
Door onderduiken I overleven concentratiekamp
Door vertrek naar N.O. Indië en buitenland
Door gemengd huwelijk
Totaal
Niet te achterhalen
Toraal
Totaal gcncraal

1067

3
2
2

113
5

118 ( 47,2%)8

85
12
169

113 ( 48,1%)
11 lO ( 4,7%)

124
242 (100,0%)
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AANTEKENINGEN BIJ DE BIJLAGEN

l. M.n. Amsterdam
2. M.n. Rotterdam
3. Van slechts 93 personen was de exacte verblijfsduur na te gaan.
4. 46 van hen werden olmuddellijk na aankomst vergast.
5. Allen onnuddellijk na aankomst vergast.
6. Duitse joden aan wie door het naziregime het staatsburgerschap ontnomen was.
7. Waarvan drie gemengd gehuwd waren.
8. Ca. 20% van het aantal joden dat eind 1939 in Nederland woonde, heeft de oorlog overleefd.
9. De nakomelingen uit de gemengde huwelijken, door de nazi's - op grond van de rassenwetten Ult

Neurenberg uit 1935 - aangeduid als 'Gl' of 'Halbjuden', hebben allen de oorlog overleefd.
10. Het gaat hier onder meer om 9 vluchtelingen (2 gezinnen en 1. alleenstaande) uit Duitsland. Vermoed

wordt dat zij na de 'Vlucht' van 12 mei 1940 luet meer naar Breda zijn teruggekeerd maar hebben weten
te ontkomen naar onbezet gebied. Dit lijkt zeer aannemelijk omdat deze personen in september 1940
wel weer in het persoonsregister van Breda werden opgenomen maar met de aantekening "verblijft el
ders". Begin 1941 werden zij opnieuw uit dit register uitgeschreven met de vermelding "vertrokken,
onbekend waarheen". Het Centraal Bevolkingsregister te Den Haag weet niets anders te melden dan dat
zij sedertdien niet meer in een Nederlands persoonsregister zijn opgenomen. Ook het Nederlandse .Rode
Kruis in Den Haag kon geen enkele informatie omtrent hen verschaffen maar men wist daar wel dat in
het kader van de "WiedergLltmachung' vanuit Duitsland naar een aantal van hen is geinformeerd. Een
terzake ingesteld onderzoek moest echter zonder resultaat worden afgesloten. Nadien heeft het Joods
Maatschappelijk Werk te Amsterdam nog naspeuringen velTicht maar wederom zonder resultaat.
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