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Inleiding
Er is onduidelijkheid over de vraag of de onderduikster Anne-Marie van den Bergh die 
bij de familie Bastiaensen-van Osta in Sprundel ondergedoken is geweest dezelfde is 
als Annie die gedurende 20 maanden tijdens de oorlog op zolder gewoond zou hebben bij
de familie Sadée aan de Ceintuurlaan 78 te Breda (Ginneken, of na 1942 Nieuw-
Ginneken).
Als kleinzoon van meester Bastiaensen bezit de auteur de foto’s en familie-documenten
van zijn opa en oma Bastiaensen-van Osta en hun kinderen Riet, mijn moeder, en de 
twee zonen Toon en Jos, die beiden priester geworden zijn. Alle drie zijn overleden, 
de beide laatsten nog maar onlangs.
Er zijn daarin nogal wat verwijzingen naar Anne-Marie, maar deze hebben altijd 
betrekking op na de bevrijding van Sprundel, wat uit de aard van de zaak natuurlijk 
niet zo verwonderlijk is. Dat neemt niet weg dat ze in april 1945 uitdrukkelijk 
genoemd wordt bij het 25-jarig huwelijk van meester Bastiaensen en Carolien van Osta.
Mijn moeder heeft aan de heemkundekring het een en ander verteld over Anne-Marie. Dat
was in 1994, toen was Anne-Marie al overleden, maar anno 2012 leeft haar echtgenoot 
Eduard de Gorter nog. Hij heeft veel gehoord over die periode in Sprundel en weet zo 
goed als niets van een verblijf in Breda.

De familie van den Bergh in Amsterdam
Anne-Marie is de derde dochter van Arnold van den Bergh en Augusta Kan, die zelf 
afkomstig waren uit Oss en Oldenzaal, beiden uit een Joods fabrikanten-geslacht. 
Arnold wordt notaris in Amsterdam en bouwt in Joods Amsterdam een geziene positie op.
Zozeer dat hij in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog betrokken is bij de 
oprichting van de Joodsche Raad, een intermediair tussen de bezetters en de Joodse 
bevolking, vooral in Amsterdam, waar een groot deel van de mensen van Joodse afkomst 
woonde.
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Tijdens, maar ook na de oorlog is er veel geschreven over de Joodsche Raad; ongeveer 
7 personen uit de Raad hebben de oorlog overleefd, o.a. één van de twee voorzitters. 
Deze professor Cohen schrijft de gebeurtenissen op als memoires, deze zijn 25 jaar 
later door het Nieuw Israelietisch Weekblad gepubliceerd en te lezen op 
http://www.theelen.info/[19820430] memoires van professor Cohen.pdf 
In dit heel lang geschrift kunnen we de gebeurtenissen, waarmee de Joodsche Raad te 
maken kregen, volgen. De leden, waaronder dus Arn. van den Bergh hadden een Sperre, 
waaruit bleek dat ze vrijgesteld werden van deportatie. Maar deze vrijstelling 
verviel halverwege 1943 en toen was ook hij en zijn gezin vogelvrij. Blijkbaar heeft 
vader van den Bergh de gevaren goed ingeschat en heeft hij zich over de twijfel 
hieromtrent, nl. onderduiken, heen gezet.

Razzia’s en onderduik
Er worden razzia´s gehouden vanaf 20 juni 1943 en de laatste op 29 september 1943.
In de memoires lezen we daarover:
Deze laatste razzia van 29 september 1943 maakte een einde aan de geschiedenis van 
het Amsterdamse jodendom. Allen die waren overgebleven, werden in één nacht 
opgehaald, naar het Amstelstation gebracht en vandaar gedeporteerd. Ook nu was het 
ons al enige dagen van tevoren bekend dat er iets zou geschieden, al wisten wij niet
dat het het einde zou zijn. In de vroege nacht werd ik opgeroepen door een van onze 
jonge medewerkers die mij zei dat de sleutelmannen (dat waren, gelijk ik zei NSB-ers
die de sleutels der opgehaalden in beslag namen en bewaarden voor huiszoeking) waren
opgeroepen. Ik bleef nu waakzaam bij de telefoon maar kon al spoedig geen verbinding
meer krijgen, noch met de Expositur noch met het huis van dr. Sluzker. Wel echter 
werd ik zelf gewaarschuwd dat het Amstelstation de vergaderplaats was en dat niemand
meer werd uitgezonderd. 
Ik begaf mij dus in de nacht naar het Amstelstation waar ik Aus der Fünten vond die 
mij zei dat dit de totale Liquidation was. Asscher bevond er zich met zijn familie, 
Sluzker en allen die vroeger nog waren vrijgesteld. Aus der Fünten verzocht mij naar
huis te gaan en af te wachten tot ook ik werd gehaald. In het halfduister begaf ik 
mij door de verlaten stad waar ik op verschillende plaatsen soldaten of Grüne 
Polizisten op de deuren hoorde kloppen om volgens lijsten die zij hadden, de 
bewoners te wekken en mee te nemen. 
In de loop van de morgen gingen verschillende treinen naar Westerbork. Ik besloot, 
na gepakt te hebben en nog wat in veiligheid te hebben gebracht, mijzelf te melden 
gelijk ik heb verhaald. Aus der Fünten liet mij, blijkbaar van vrees verlost, in 
zijn eigen auto halen en ik nam plaats met alle anderen in de laatste trein welke 
die dag naar Westerbork vertrok. Een groot gevoel van opluchting maakte zich van mij
meester omdat ik nu eindelijk niet meer afscheid behoefde te nemen van hen die ik 
moest zien vertrekken, maar zelf van een transport deel uitmaakte. Ik dacht niet na 
over datgene wat zou kunnen komen en was bereid alles te doorstaan mits het met de 
anderen mocht zijn en ik mocht blijven werken voor hen voor wie ik gewerkt had, naar
ik meende, volgens mijn plicht en naar mijn vermogen. 
Het einde van het Amsterdamse jodendom was gekomen. Wij waren ons toen daarvan niet 
bewust, zeker heeft dit het ons mogelijk gemaakt te leven zoals wij dit verder 
gedaan hebben, de werkers onder ons in de gedachte en het vertrouwen dat zij eens 
aan de opbouw zouden mogen meewerken. In Westerbork werd Asscher en mij in een 
onderhoud met Aus der Fünten en de commandant meegedeeld, dat de Joodsche Raad had 
opgehouden te bestaan. Wij waren nu kampbewoners, zo zei men ons, zonder andere 
plichten dan die van ieder ander. Het einde van het Nederlandse jodendom, want dit 
moet in het bovenstaande onder Amsterdamse jodendom worden verstaan, nu alle joden 
in Amsterdam waren geconcentreerd, bracht tevens het einde van de Joodsche Raad. 

Over onderduiking wordt o.a. geschreven:
Op een datum die ik mij niet meer herinner, werd ik naar Groningen geroepen waar een
razzia zou plaatsvinden. Met opperrabbijn S. Dasberg bezocht ik de Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei die in het Scholtenhuis resideerde. Wij wilden gedaan krijgen dat
wij een lijst van vrijstellingen mochten opstellen. De Befehlshaber stond dit toe. 
Bij de besprekingen waren aanwezig een Nederlandse nationaal-socialist, die zich 
buitengewoon onaangenaam, speciaal tegenover opperrabbijn Dasberg, gedroeg. Ik hoop 
en geloof dat hij zijn gerechte straf niet ontkomen is. 
Des avonds kwamen wij in het administratiegebouw der Nederlands-Israelietische 
Gemeente bijeen en stelden de vrijstellingen vast op grond van onze gewone gegevens 
van onmisbaarheid en verdiensten. De volgende dag vond de razzia plaats. Dat zij van
te voren bekend kon zijn zonder dat er in grote massa onderduikingen plaatsvonden, 
is een bewijs voor de opvatting die niet alleen bij mij maar bij vele anderen 
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heerste dat de meeste joden bevreesd waren voor onderduiken en daartoe niet 
gemakkelijk overgingen. 
Rotterdam en Groningen zijn, voorzover ik mij herinner, de enige plaatsen buiten 
Amsterdam waar wij voor of bij een razzia aanwezig waren. In de overige heeft de 
plaatselijke afdeling de taak van vrijstellingen op zich genomen. 

Ook anderen lieten familieleden onderduiken:
De figuur van dr. Spanier mag ik niet onbesproken laten, omdat hij, naar mijn 
mening, verkeerd beoordeeld is. Hij had veel invloed op de commandant omdat hij uit 
dezelfde stad als deze afkomstig was en maakte daarvan ten goede gebruik. Ten 
opzichte van internering in Ellecom heb ik al verhaald dat dank zij zijn ingrijpen 
bij de commandant toen de eerste zieken vandaar in Westerbork aankwamen, een einde 
aan dat kamp gemaakt is. Een ander maal riepen J.H. Kann en ik zijn hulp in voor 
diens vroegere schoondochter die naar Amersfoort, dat betekende Ravensbrück, zou 
worden overgebracht, hoewel zij slechts half-jodin was. Zij was echter met een jood,
de zoon van Kann, getrouwd geweest en had haar dochters (driekwart-jodinnen dus) 
laten onderduiken en kostbaarheden van dezen verborgen. Spanier gaf haar nu een 
middel dat haar drie of vier weken koorts zou bezorgen, gedurende welke tijd zij dus
niet op transport zou worden gesteld wegens haar ziekte, in de hoop dat de Duitsers 
haar zouden vergeten. Dit was helaas niet het geval en zij is omgekomen. Ik geef het
echter als een der verschillende bewijzen dat Spanier tot helpen bereid was. 
Hollandse doktoren, die onder hem gewerkt hebben, oordelen daarover anders, mijns 
inziens echter ten onrechte. 

Verzet-organisaties
In een krantenartikel van 1977 vinden we informatie over Joop Woortman, alias Theo de
Bruijn, die in Amsterdam onderduikers kon onderbrengen in Limburg. Het artikel heeft 
betrekking op o.a. de familie Braun die in de dure buurt van Amsterdam-Zuid woonde.
De kinderen Braun werden naar Friesland gebracht.  Toen hij [Jaap Musch] dinsdags 
het echtpaar Braun wilde halen, bleek de Minervalaan reeds door Duitsers afgezet. 
Hieruit kunnen we concluderen dat er in Amsterdam organisaties waren die hielpen bij 
het onderduiken, en blijkbaar contacten elders in het land.
We mogen aannemen dat notaris van den Bergh contact heeft opgenomen met organisaties 
om zijn gezin te kunnen laten onderduiken als dat nodig zou worden.
Die tijd was blijkbaar eind september 1943 gekomen.
Maar in een stad als Amsterdam waren meerdere onderduiker-organisaties actief, en in 
de zomer 1943 was er al een landelijk netwerk, LO genaamd. Het moet dus niet zo 
moeilijk geweest zijn de drie kinderen van den Bergh ergens onder te brengen. De 
tweeling ging samen naar Noord Schaarwoude en Anne-Marie naar het zuiden van het 
land.
Er zijn duidelijk aanwijzingen dat priesters in het bisdom Breda betrokken waren bij 
het onderduiken van Anne-Marie; genoemd worden de pastoor [van de Sacramentsparochie 
in Breda?], kapelaan Driessen en de leraar aan het seminarie van Hoeven, Ruijgers.
Deze laatste zou meester Bastiaensen gevraagd hebben Anne-Marie in zijn gezin op te 
willen nemen.

Onderduikperiode
De door de moeder van de auteur genoemde oktober 1943 als begin van de 
onderduikperiode is hiermee uitstekend in overeenstemming. Als einde van het verblijf
wordt mei 1945 genoemd, zodat het verblijf in West-Brabant 20 maanden is. Hiervan is 
het allergrootste deel in Sprundel doorgebracht, van ongeveer juli of augustus tot en
met oktober 1944 verbleef ze in Breda, bij de familie Sadée. Daar was ze bekend onder
de naam Annie. Het verblijf in Breda was te wijten aan het grote aantal Duitse 
militairen in Sprundel, teruggedreven na D-Day. Het woonhuis van de familie 
Bastiaensen was door de Duitsers gevorderd en het gezin moest verhuizen naar een huis
elders in de straat. Een opmerking over het uiterlijk van Anne-Marie door een Duits 
soldaat verplicht meester Bastiaensen haar naar elders te laten verhuizen. Na de 
bevrijding van Sprundel en Breda keert ze weer terug naar Sprundel, oktober of 
november 1944. Na de bevrijding van Amsterdam keert ze definitief naar huis terug, 
dat zal dus in mei 1945 zijn geweest.
April 1945 vieren de pleegouders hun 25-jarig huwelijk. In het gedenkboekje hiervoor 
wordt Anne-Marie nog uitdrukkelijk genoemd.
Contacten met de familie Bastiaensen
Anne-Marie blijft contact houden met de pleegfamilie. Riet, die ongeveer 7 jaar ouder
is, is haar zus geworden. Bij Riets huwelijk in 1949 is ze bruidsmeisje, en bij de 
priesterwijding van Toon en Jos enkele jaren later is ze ook aanwezig.
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Ook daarna blijven de contacten bestaan: Als Anne-Marie ongeneeslijk ziek is, wordt 
Jos in Midden-Amerika daarvan op de hoogte gesteld.
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De Joodse familie van den Bergh te Amsterdam, Oss en Geffen

Huwelijk en overlijden van personen van de familie van den Bergh
5 juni 1877  huwelijk te Tilburg van
Simon van den Bergh, geboren 25 december 1847 te Lith, en
Esther Monnickendam, geboren 10 november 1846 te Monnickendam
Ouders bruidegom: Daniel van den Bergh en Betje Nagman Cohen
Ouders bruid: Gabriel Mozes Monnickendam en Judic Salomon Groen

3 mei 1912  huwelijk te Amsterdam van
Daniel van den Bergh, leeftijd 33, geboorteplaats Oss, en
Clementine Goudsmit, leeftijd 26, geboorteplaats Amsterdam
Ouders bruidegom: Simon van den Bergh en Esther Monnickendam

8 augustus 1912  huwelijk te Watergraafsmeer van
Zadok van den Bergh, leeftijd 29, geboorteplaats Oss, en
Betje Brandon, leeftijd 28, geboorteplaats Amsterdam
Ouders bruidegom: Simon van den Bergh en Esther Monnickendam

5 mei 1914  huwelijk te Wassenaar van
Meester Frits van Raalte, leeftijd 24, geboorteplaats Rotterdam, en
Lijdia van den Bergh, leeftijd 21, geboorteplaats Rotterdam
Ouders bruid: Arnold van den Bergh en Juliette Nathan

14 april 1915  huwelijk te Amsterdam van
Jules van Raalte, leeftijd 40, geboorteplaats te Rotterdam, en
Bertha Henriette van den Bergh, leeftijd 31, geboorteplaats Oss
Ouders bruid: Simon van den Bergh en Esther Monnickendam

27 mei 1920  huwelijk te Amsterdam van
Meijer Coenraad Engers, leeftijd 29, geboorteplaats Assen, en
Henriette van den Bergh, leeftijd 29, geboorteplaats Oss
Ouders bruid: Simon van den Bergh en Esther Monnickendam

8 juni 1920  huwelijk te Enschede van
Arnold van den Bergh, leeftijd 34, geboorteplaats Oss, en
Auguste Kan, leeftijd 21, geboorteplaats Oldenzaal
Ouders bruidegom: Simon van den Bergh en Esther Monnickendam
Ouders bruid: Wolf Kan en Emma Leon
Beroep bruidegom: candidaat-notaris
Beroep vader bruid: Fabrikant

29 augustus 1921  In plaats van kaarten. 
De Heer en Mevrouw ARN. VAN DEN BERGH—KAN berichten de geboorte van TWEE DOCHTERS. 
Koninginneweg 210.    (48118)
31 augustus 1921  BURGERKIJKEN STAND.
BEVALLEN, aangegeven 29 Aug.: [...] A. v. d. Bergh-Kan, 2 d.;

11 februari 1924  huwelijk te Enschede van
Israël de Winter, leeftijd 26, geboorteplaats Lith, en
Johanna Kan, leeftijd 21, geboorteplaats Oldenzaal

27 juni 1925  Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zoon, Broeder, 
Behuwdbroeder en Oom, D. VAN DEN BERGH, Arts,  (29454) in den ouderdom van 46 jaar.
Amsterdam, 27 Juni ‘25.
E. VAN DEN BERGH-MONNICKENDAM.
Wassenaar, M. VAN DEN BERGH.  R. VAN DEN BERTGH-OSSEDRIJVER.
Amsterdam, Z. VAN DEN BERGH.  B. VAN DEN BERGH-BRANDON.
Rotterdam, B. VAN RAALTE-VAN DEN BERGH. JULES VAN RAALTE.
Amsterdam, A. VAN DEN BERGH. AUG. VAN DEN BERGH-KAN.
H. ENGERS-VAN DEN BERGH. M. C. ENGERS.
E. ISAAC-GOUDSMIT. ARTHUR ISAAC.
B. DE VRIES-GOUDSMIT. J. S. DE VRIES.
Laren N. H., ALFRED GOUDSMIT. G. GOUDSMIT-VOS
en Kinderen.
Verzoeke dringend geen bezoek.
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21 mei 1930  Eenige kennisgeving.
Heden overleed in den ouderdom van 83 jaar onze lieve Moeder, behuwd- en Grootmoeder,
Mevrouw E. VAN DEN BERGH-MONNICKENDAM.
Amsterdam, den Haag, Groningen, Rijswijk, Londen.
19 Mei 1930.
Uit aller naam: M. VAN DEN BERGH.
Begrafenis Donderdag 22 Mei te Muiderberg. Vertrek van Oranje-Nassaulaan 60, 
Amsterdam, des middags half twee.
Verzoek geen rouwbeklag.

27 juli 1920  R.K.O.B. in het diocees Breda
[...] Ook de rekening van het St. Antoniusfonds loopende over 1918 en 1919 en 
sluitende met een saldo van pl.m. f450 werd goedgekeurd. [...]

Krantenberichten die betrekking hebben op van den Bergh
12 maart 1926  Zilveren Ambtsjubileum van den Eerw. Heer J. GOLDSMID te Oss.
[...] De hooggeachte heer Simon van den Bergh (Rotterdam) en zijn trouwe echtgenoote 
vestigden de aandacht van het Kerkbestuur alhier op Spr. en deze werd zeer spoedig 
uitgenoodigd een proefpredikatie en een proefdienst te komen houden. [...]

16 januari 1929  W. KAN, oprichter en oudste lid van de directie der Textiel-fabriek 
W. Kan te Oldenzaal is zeventig jaar geworden
[met foto]

9 februari 1929  S. van den Bergh Jr.
Kort vóór net eindexamen van het gymnasium, in Arnhem werd de jonge studiosus door 
zijn ouders voor de vraag gesteld, of hij zijn studie wilde voortzetten of opgenomen 
wilde worden in de zaak. De 18-jarige koos het laatste. 
Zoo ving, aldus vertelt dr. D. Hoek in Eigen Haard, de meer dan 46-jarige loopbaan 
aan van den heer S. van den Bergh Jr., een loopbaan, die voor de toen nog in haar 
kinderschoenen staande margarine-industrie van zoo hooge beteekenis zou blijken te 
zijn. 
In de leerschool zijner ouders! Want niet slechts de heer Simon van den Bergh, maar 
ook zijn echtgenoote waren van 's morgens bij het kraaien van den haan, tot diep in 
den avond in de weer, om aan de toen reeds in opkomst zijnde zaak dien "Schwung" mede
te deelen, die haar op den duur — naast die van haar mede in Oss gevestigde 
concurrente Jurgens — in Europa een zoo eedige positie verschaffen zou. Een strenge 
leerschool, waar lanterfanten niet werd geduld — maar ook eene waar die typische, uit
eerbied en saamhorigheidsgevoel gebaren patriarchale verhoudingen heerschten, die zoo
kenschetsend zijn voor het Joodsche milieu. 
Toen de heer Sam van den Bergh in de zaak kwam, had men de margarinefabricage reeds 
sinds een tiental jaren opgenomen. In 1869 was het product, op instigatie van 
Napoleon III, uitgevonden door een Franschman: Mège Mouriès. Al heel gauw begreep 
vader Van den Bergh — die tot dan toe een exporthandel in natuurboter op Engeland 
gedreven had — welk een ontzaglijke toekomst in het nieuwe volksvoedingsmiddel 
verborgen lag. Zijn verwachtingen zijn niet beschaamd.
Van meet af aan zette de jongste zoon zijn beste krachten in. Was in 1873 de 
"Stoomkunstboterfabriek" van den heer Van den Bergh te Oss geopend, in 1887 werd te 
Kleef een tweede fabriek ingericht, die sindsdien tot een der grootste en best 
geëquipeerde margarinefabrieken van Europa is uitgegroeid. Niet lang daarna volgde 
een derde fabriek te Brussel en kort vóór 1890 besloot men, den hoofdzetel der zaak 
van Oss naar Rotterdam te verleggen. 
In onze groote havenstad voelde zich de heer Sam van den Bergh in zijn element. Zijn 
belangstelling ging onmiddellijk uit naar de publieke zaak. Het duurde dan ook 
slechts enkele jaren, of hij was lid van den gemeenteraad. Hier heeft hij tot in 1905
gezeteld, toen een Tweede-Kamermandaat zijn politieke activiteit van het stadhuis 
naar 's lands vergaderzaal verplaatste. 
Inmiddels was de onderneming tot een naamlooze vennootschap uitgegroeid. Deze werd in
1895 — in verband met zekere faciliteiten die de Engelsche kapitaalmarkt bood — te 
Londen onder den naam "Van den Bergh's Margarine Ltd." (in 1897 gewijzigd in "Van den
Bergh's Ltd.") opgericht. Vier en twintig jaar lang is deze maatschappij het centrum 
geweest, waaromheen zich de door geleidelijke uitbreiding zich tot een wereldconcern 
ontwikkelende oude margarinezaak groepeerde. 
In 1919 bleek het noodig, tot een algeheele reorganisatie over te gaan. Van den 
Bergh's Ltd., Londen, kreeg nu de Engelsche en overzeesche interessen onder haar 
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hoede, de nieuw opgerichte N. V. Van den Bergh's Fabrieken, Rotterdam, de Hollandsche
en de N. V. Hollandsche Vereeniging tot Exploitatie van Margarinefabrieken, 
Rotterdam, de continentale interessen buiten Holland. Hierbij moet echter in het oog 
worden gehouden, dat zich het volledig gewoon aandeelenkapitaal van de Hollandsche 
Vereeniging in handen van Van den Bergh's Fabrieken bevond. Van de N. V. Van den 
Bergh's Fabrieken nu werd de heer S. van den Bergh Jr. president-directeur.
Reeds sedert geruimen tijd had hij zijn Tweede-Kamerlidmaatschap neergelegd: de 
snelle ontwikkeling van zaken toch eischte den geheelen mensch en voor wie aan een 
consciëntieuze plichtsbetrachting gewend is, is een Tweede-Kamerlidmaatschap waarlijk
geen sinecure. In 1923 echter, toen de zaken een heel stuk waren geconsolideerd, 
meende hij een mandaat voor de Eerste Kamer, die toch altijd een heel wat minder 
ingespannen arbeid vergt, te mogen aanvaarden. 
In 1927 ten slotte bereikte de groote Van den Bergh-onderneming den laatsten term 
harer ontwikkeling. Eerst in Oss, later in Nederland, nog later in geheel Europa — 
overal hadden de heeren Van den Bergh de heeren Jurgens, overal hadden de heeren 
Jurgens de heeren Van den Bergh op hun weg ontmoet. De onderlinge concurrentie 
verslond schatten, niet het minst aan reclame. Nu besloot men de handen ineen te 
slaan en richtte de N. V. Margarine Unie op, die een controleerend interesse in beide
ondernemingen verwierf. Ook in deze vennootschap werd den heer Sam van den Bergh — 
zooals vanzelf spreekt — een leidende rol toebedeeld: van den dag der oprichting af 
nam hij zitting in den raad van bestuur. 
Toch heeft ook dit hem van zijn voornemen, om met ingang van het jaar, waarin hij den
65-jarigen leeftijd bereiken zou, zijn plaats voor jongeren te ruimen, niet af kunnen
brengen. 
In den persoon van den heer Sam van den Bergh trekt zich uit zaken terug een man, die
niet slechts respect, doch ook genegenheid inboezemde. Niet enkel wegens de aangename
arbeidsverhoudingen, welke onder zijn leiding steeds in de onderneming hebben 
geheerscht, maar ook om zijn prettige wijze van zaken doen. Zijn leidende gedachte is
steeds geweest: Zoek het niet op zijwegen en in nevenbedoelingen, maar heb vertrouwen
in je artikel; margarine is dat vertrouwen overwaard.

18 juli 1929  Familieberichten
UIT VERSCHILLENDE DAGBLADEN.
BEVALLEN.
Juli 16 v. d. Bergh-Kan, d., Amsterdam.

16-19 juli 1929  Familieberichten. 
Eenige en algemeene kennisgeving. 
De Heer en Mevrouw ARN. VAN DEN BERGH—KAN geven kennis van de geboorte van hun 
Dochter ANNIE MARIE. 
Amsterdam, 16 Juli 1929. Oranje Nassaulaan 60.
Zie https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=bergh-
kan&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=MMKB19:000578029:mpeg21:a00022&resultsiden
tifier=MMKB19:000578029:mpeg21:a00022&page=2 

20 mei 1930  Eenige kennisgeving.
Heden overleed in den ouderdom van 83 jaar onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
Mevrouw
E. VAN DEN BERGH-MONNICKENDAM.
Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rijswijk, Londen.
19 Mei 1930.
Uit aller naam: M. VAN DEN BERGH.
Begrafenis Donderdag 22 Mei te Muiderberg. Vertrek van Oranje-Nassaulaan 60, 
Amsterdam, des middags half twee.
Verzoeke geen rouwbeklag.

De familie van den Bergh uit Geffen en Oss
7 augustus 1931  HET EEUWFEEST VAN DE SYNAGOGE TE OSS
Zooals wij reeds hebben bericht, zal de Israëlietische gemeente te Oss a.s. Sabbath 
het honderdjarig bestaan harer Synagoge vieren. De economische omstandigheden, waarin
de wereld thans verkeert, zijn oorzaak, dat dit eeuwfeest op bescheiden schaal zal 
worden gevierd. De godsdienstige vreugde, die de leden dezer schoone gemeente dien 
dag zal bezielen, zal er intusschen niet minder om zijn. De goede roep, die steeds 
van Oss is uitgegaan en waartoe niet weinig hebben bijgedragen mannen als H. Hartog, 
de families van Zwanenberg, v. d. Bergh, Hes, v. Leeuwen, heeft de gemeente tot den 
huidigen dag gehandhaafd. Als voorzitter fungeert thans de heer D. N. Hes, die, uit 
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een eerwaardig Joodsch geslacht gesproten, de tradities der gemeente hooghoudt en met
zijn waardige medebestuurders de gemeente leidt, zooals de voorgangers dit hebben 
gedaan; den godsdienstleeraar der gemeente, den eerw. heer J. Goldsmid, voortgekomen 
uit de school van Dr. Ritter is de godsdienstige leiding volkomen toevertrouwd. De 
gemeente en haar leden onze hartelijke gelukwenschcn en onze beste wenschen voor de 
toekomst.
[...] Wij ontvingen telegrammen van gelukwensch o.a. van de heeren Arn. v. d. Bergh, 
den Haag; Is. v. d. Bergh, Laren; Joop v. d. Bergh, Parijs; Henrie v. d. Bergh, 
Londen; Oss’ Belang. Verder zeer vele waardeerende brieven. [...]
De eigenlijke stichters of althans zij die de benoodigde gelden eervoor hebben 
bijeengebracht, waren de heeren: Z. v. d. Bergh en A. v. d. Wielen te Geffen, Simon 
v. d. Wielen te Geffen [...]
En niet minder de edelmoedigheid van den heer A. van den Bergh, die tot onzen spijt 
deze vergadering niet kon bijwonen, en die wederom blijken heeft gegeven van zijn 
medeleven met onze gemeente door de schenking van gordijnen, het prachtig Licona 
product, zijner koninklijke fabrieken alhier. [...] Ook synoniem met de Gemeente 
waren mannen als v. d. Bergh, Zwanenberg en van Leeuwen die al hun krachten aan de 
bloei der gemeente hadden besteed. Spr. besloot met het aanbieden van zijn 
felicitaties en een opwekking tot de gemeenteleden om de naam van Oss hoog te houden.
De voorzitter verleende vervolgens het woord aan den heer S. v. d. Bergh, lid van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal. De heer v. d. Bergh wees er op dat hij het woord 
voerde als vertegenwoordiger eener familie die reeds meer dan 200 jaar te Oss gewoond
hebben. Beide grootouders van Vader- en Moederkant hebben als bestuurder gefungeerd 
van de Joodsche gemeente. Spr. bracht vervolgens eenige gebeurtenissen ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan in herinnering. [...]

31 juli 1931  UIT DE GESCHIEDENIS DER JOODSCHE GEMEENTE TE OSS. III (Slot).
De Fransche tijd had heel wat veranderingen gebracht en ook een einde gemaakt aan de 
uitzonderlijke positie der Joden in de burgerlijke maatschappij. Een der gevolgen van
het Fransche bestuur was ook, dat in ons land de burgerlijke stand werd ingevoerd. 
Voortaan moest van iedere geboorte, huwelijk en sterfgeval aangifte worden gedaan op 
het raadhuis. Een gevolg van deze bepaling was, dat ieder die nog geen familienaam 
had er een moest kiezen. De Joden hadden zich tot dan, nog steeds gehouden aan het 
gebruik der patronimia, de naam van den vader achter den persoonlijken eigennaam. 
Samuel Isaac b.v. was een zoon van Isaac, terwijl de zoon van Samuel, b.v. Abraham 
Samuels heette. 
Alle Joden nu uit Oss moesten, in 1811, bij den maire op het raadhuis komen om een 
familienaam op te geven. Uit het toen aangelegde register hiervan kennen wij de 
Joden, die toen in Oss woonden en hunne kinderen en geven wij hier de aanteekeningen 
daaruit. 
Eerst verscheen Rouland Israël Cohen1), die verklaarde genoemd te willen worden 
Roelof Cohen. Hartog Levi wenschte voortaan te heeten Naftali van Os2); hij had toen 
een zoon, Abraham, 12 jaar oud en een Marius, 11 jaar oud en eene dochter Esther van 
9 jaar. Dan verschenen drie broers, Abraham, 29 jaar oud, Isaac, 26 jaar en Simon, 23
jaar, zoons van Isaac, die den familienaam "Van der Wielen" kozen. Vervolgens Meyer 
Jacob, die tot voornaam koos "Salomon" en tot familienaam "de Jone". Samuel Isaac, 
die wij reeds kennen van zijn poorterschap te Oss, wenschte genoemd te worden Samuel 
van Osten. Hij had een zoon van 30 jaar, Abraham, en een van 26 jaar, Mozes, beiden 
wonenden te Embden. Verder hij hij 5 dochters. Nog verscheen Valk Daniel, die 
voortaan wilde heeten, Mozes van den Berg. Hij had een zoon, Daniel, 15 jaar, Nathan,
10 jaar oud en 3 dochters. Al deze naamsopgaven zijn gebeurd 27 Dec. 1811.
In den loop van het volgend jaar werden nog eenige veranderingen aangebracht. Nathali
van Os veranderde zijn vóórnaam in "Hugo", Samuel van Osten in "Sendo" en dien van 
zijn zoo Mozes in "Mathieu", terwijl Roelof Cohen zijn familienaam veranderde in "de 
Kadt"3). Mozes van den Berg veranderde zijn voornaam in Adriaan en die van zijn zoons
Daniel en Nathan in Theodoor en Nicolaas.
Nog kwam op dienzelfden datum Daniel Cohen, slager, 68 jaar oud, die als familienaam 
aannam "van Bergen" en tot vóórnaam Josèph. Hij had een zoon Alexander, 12 jaar oud, 
dien hij Henri noemde. 3 Aug. 1812 kwam eveneens nog een Jacob Cohen, 38 jaar oud, 
die voortaan Jacob de Kadt wilde heeten. Hiermede sluit het registerfje, voor zoover 
de leden der Joodsche gemeente betreft, die toen reeds vrij talrijk waren in Oss, 
zooals uit de opgegeven namen blijkt. Zooals gezegd is, had de Fransche tijd ook 
gelijke rechten gebracht voor de Joden, die nu vrij konden wonen waar zij wilden. In 
Oss was hun aantal aanzienlijk genoeg, om een kerkje te stichten. Kerkten zij in de 
18e eeuw, toen zij met hoogstens 4 gezinnen waren, bij een hunner aan huis, in 't 
begin der 19e eeuw was hun getal groot genoeg om eén lokaal voor kerk in gebruik te 

#19430701  10   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Netherlands l.theelen@on.nl 

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

20

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Anne-Marie van den Bergh in Sprundel

nemen, wat waarschijnlijk reeds vroeg in 't begin der achttiende eeuw gebeurd is. 
Toen de katholieken, in dien tijd, met spontane medewerking der Joden, zooals wij in 
de artikelen over "Oss in den Franschen tijd" gezien hebben, hunne vroegere 
parochiekerk terugkregen, werd aan de Protestantsche en Joodsche gemeente in Oss een 
vergoedingssom toegestaan. Waarschijnlijk is dit het eerste fonds geweest voor hunne 
eerste kerk. Zeker is, dat voor de Joden de tegenwoordige Synagoge hadden, zij een 
kerk hadden op de Varkensmarkt, waar later "de Meijerijsche kar" gevestigd werd. De 
juiste tijd der stichting is niet te achterhalen, doch wel zeker niet voor na den 
Franschen tijd. Deze kerk schijnt reeds een flink lokaal te zijn geweest. Toen in 
1831 de tegenwoordige Synagoge in gebruik was genomen en de kerk op de Varkensmarkt 
ledig was, heerschte in Oss in hevige mate de cholera. Het gemeentebestuur dacht er 
over om de leegstaande Synagoge te. vragen om als ziekenbarak in te, richten voor de 
choleralijders. 't Is echter niet gebeurd, want de gemeenteschool werd er voor in 
gebruik genomen. Dit is nu honderd jaar geleden. Toen was de Joodsche gemeente hier 
in betrekkelijk goeden doen en wilde een nieuw, geschikt gebouw hebben voor den 
eeredienst. Eenige Joodsche ingezetenen stelden een, voor dien tijd, belangrijke som 
beschikbaar om het gebouw te stichten. In het gemeente-archief bevindt zich de 
volgende inteekenlijst:
"Wij ondergeteekende leden der Israëlietische ring Synagoge te Oss verbinden ons 
volgens hier onderstaande gelden aan een vrijwillig geschenk tot den opbouw eener 
Synagoge".
Oss, den 9 April 1830. Z. van den Bergh, te Geffen f400; A. van der Wielen te Geffen,
f400; Simon van der Wielen te Oss, f200; Simon van Saxen te Oss, f5O; Levi van Oss, 
f5O; A. v. Zwanenberg te Heesch, f5O; M. v. Zwanenberg te Nistelrode, f5O; J. H. 
Presborg te Oss, f200; R. Cohen te Oss, f2OO. Totaal f 1600.—. Wegens gebrek aan een 
Joodsch kerkelijk archief kunnen weinig bijzonderheden uit 't leven der kerkelijke 
gemeente worden gegeven.
De volgende eerwaarde heeren hebben als leeraar aan het hoofd dier gemeente gestaan, 
in oudste volgorde, voor zoover het bekend is.
D. M. Klein, S. J. Klein, B. Frank, A. R. Hofsteede, N. Loonstein, G. Leuvenberg, M. 
Zadoks, A. Goudsmid, J. Goldsmid.
Als voorzitters van het kerkbestuur zijn bekend de heeren:
J. D. van den Bergh, N. v. Zwanenberg, Is. v. d. Bergh, H. Hartog, A. J. v. 
Zwanenberg, S. de Kadt, S. v. Leeuwen. D. N. Hes4).
Wat het aantal Joodsche inwoners onzer gemeente betreft, kunnen wij het volgende 
mededeelen:
Het getal van pl.m. 30 uit 1812 is steeds vooruitgegaan tot 1890 kreeg een kleine 
inzinking bij het vertrek der Van den Berghs fabrieken naar Rotterdam en ging toen 
weer vooruit, kreeg weer een verlaging tusschen 1910—1915 en is de laatste jaren weer
meer vooruitgaande.
Wij geven hier eenige getallen uit de officieele lijsten der gemeente.
1866, 172 pers.; 1879, 130 pers.; 1885, 170 pers.; 1889, 226 pers.; 1897, 188 pers.; 
1901, 202 pers.; 1905, 200 pers.; 1910, 205 pers.; 1915, 162 pers.; 1920, 161 pers.; 
1925, 167 pers.; 1927, 181 pers.; 1928, 225 pers.; 1930, 249 pers.; 1931, 248 pers.
Dat in Oss een belangrijke Joodsche gemeente is, blijkt uit deze cijfers. Jarenlang 
waren zij in de meerderheid van de protestanten, b.v. meestal tusschen 1866 en 1910. 
Ook heeft de Joodsche gemeente alhier mannen opgeleverd van groote beteekenis voor 
den handel in 't algemeen en van zeer groot nut voor de welvaart van Oss.
Vooreerst de fabrikanten-families van den Bergh. 
Nog vóór de margarine-fabricatie hier begon, was reeds tientallen jaren tevoren de 
wattenfabricatie begonnen door de voorzaten der tegenwoordige eigenaars van de 
fabrieken der Gebr. van den Bergh. Reeds in 1836 en 1856 wordt hiervan melding 
gemaakt, 't Komt in deze artikelen-serie minder te pas om uit te weiden over de 
geweldige vlucht, die de industrie dezer firma, tot heden reeds, genomen heeft, 't Is
trouwens onlangs bij het jubileum der firma in dit blad beschreven. Een andere tak 
der familie van den Bergh wist in Oss de Margarinefabrikatie hoog op te voeren en is 
jaren lang een bron van welvaart onzer stad geweest. Nog zijn in Oss gevestigd de 
twee groot-industrieën der firma's Zwanenberg en Hartog, opgericht alhier in 1880 
door de heeren N. en A. van Zwanenberg en in 1883 door den heer H. Hartog, die heden,
met de fabrieken der Gebr. van den Bergh, de groote bron van inkomsten voor onze 
gemeente zijn. Behalve voor den handel heeft Oss ook mannen van beteekenis op ander 
gebied voortgebracht. Wij noemen dan het tegenwoordige lid der 1e Kamer, de hooged. 
gestr. heer S. van den Bergh, te Wassenaar, die, voor hij lid der 1e kamer werd, zeer
lang afgevaardigde is geweest der 2e kamer, evenals zijn oudere broer, mr. Z. van den
Bergh.
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Een zoon van den eerste, mr. dr. G. van den Bergh in 1890 te Oss geboren, is 
voorzitter der gemeentelijke commissie tot bestrijding van den woeker te Amsterdam, 
waar hij lid van den Gemeenteraad is. Sedert 1925 is hij mede lid der Tweede Kamer.
In vroegere artikelen van dit blad hebben wij een levensschets gegeven van den in 
1879 te Oss geboren en in 1925 te Amsterdam overleden dr. D. van den Bergh, een 
geneesheer van buitengewone bekwaamheid en ijver, wiens te vroeg verscheiden in 
breede kringen zeer werd betreurd. 
Wij eindigen deze artikelen met de mededeeling, dat de voor 100 jaar gestichte syn. 
eenmaal gold als de mooiste uit onze provincie. Thans echter is zij èn te klein èn 
niet meer in goeden staat. Moge de Joodsche gemeente in Oss, bij dit jubileum, in 
staat gesteld worden de noodige verbouwing te doen dit in Noord Brabant belangrijke 
gebouw waardig.

1) De bijvoeging "Cohen" duidt op afstamming van het oude Israëlietische priestergeslacht.
2.) Dit is de eenige Joodsche ingezetene uit dien tijd, waarvan nog rechtstreeksche 
afstammelingen in Oss wonen. 
3.) Als beroep staat bij R. Cohen opgegeven "slager" en bij Mozes van den Berg "krudenier". 
4.) Diens vader was bekend om zijn groote kennis der Joodsche wet-commentators. Hij was bijna 
een menschenleeftijd kerkelijk ambtenaar

30 november 1931  OLDENZAAL, 30 Nov. (Tel.) De circa vijftig leden, werkzaam bij de 
N.V. Textielfabriek W. Kan te Oldenzaal, welke firma aangesloten is bij de Twentsch-
Geldersche fabrikantenvereeniging, hebben hedenmorgen het werk neergelegd en zijn in 
staking gegaan.

9 april 1932  3e FLAT MINERVALAAN 72
f1160.- per jaar.
Bez. dagelijks ook Zondags van 11-5 uur.

22 juli 1932  VRIJWILLIGE VERKOOPING 
NEHEMIA JACOBSON c.s., Makelaars, zullen op Maandag 25 Juli 1982, des avonds na 6 
uur, in het Verkooplokaal "Frascati". ten overstaan van de Notarissen S. TEIXEIRA DE 
MATTOS en ARNOLD v. d. BERGH, in het openbaar verkoopen: Het HEERENHUIS met Voor- en 
Achtertuin met het recht van voortdurende erfpacht op den grond, staande aan de 
OLYMPIASTRAAT No. 3, Kadaster Sectie AC No. 736, groot 3 Are 22 Centiaren. 
Bezichtiging op den Verkooplag van 2—4 uur. 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Directie-Makelaar NEHEMIA JACOBSON, 
Nic. Maesstraat 68, Telefoon 27474. 

26 augustus 1932  Weldadigheidsfeest te Zandvoort
[...] In den aanhef van zijn openingsrede richtte de voorzitter zich tot den 
Burgemeester dezer gemeente wiens bereidwilligheid, om het Eere-Voorzitterschap van 
het Eere-Comité op zicht te nemen, op hoogen prijs werd gesteld, zooals diens 
adviezen in ‘t belang der hem ontvouwde plannen gegeven. Ook de leden van het Eere-
Comté, waarvan aanwezig waren de heeren A. Asscher, Ed. Gerzon, Arn. J. van 
Amerongen, Notaris Arn. v. d. Bergh te A’dam, Mr. M. Levie Groningen, en de heeren 
artsen I.v. Bueren en C. J. Tichelaar alhier, brengt Spr. dank voor hun 
daadwerkelijken steun.

11 november 1932  OLDENZAAL. Door het gouden echtpaar, de heer en mevr. J. E. Kan,
werd aan het Kerkbestuur een keurige vloerbedekking voor de Bima aangeboden, waardoor
het intérieur der Synagoge werkelijk zeer verfraaid wordt. In een speciale Mie 
Sjebeirach werd den schenkers daarvoor hulde gebracht. De dienst droeg Sjabbosmorgen 
een feestelijk karakter, waartoe niet weinig bijdroeg het feit dat een kleinzoon van 
het gouden paar juist dien dag Barmitswo werd.

6 november 1934  Fabrieksbrand te Oldenzaal 
Drie personen door vallende ijzeren buis gewond.
Gisteravond omstreeks half acht werd brand ontdekt in de textielfabriek der firma W. 
Kan te Oldenzaal. De brand scheen te zijn ontstaan in het magazijn waar een groote 
partü textiel» goederen was geborgen. Spoedig stond dit gedeelte, alsmede de 
aangrenzende sterkerij en de afdeeling waar sedert eenigen tijd speelgoederen worden 
vervaardigd, in lichte laaie. Ook een groote voorraad van laatstgenoemde goederen 
werd een prooi der vlammen. Met de motorspuit en verschillende slangen op de 
waterleiding werd het vuur door de Oldenzaalsche brandweer, die zeer spoedig aanwezig
was, bestreden. Het overige gedeelte der fabriek wist men te behouden. Tijdens het 
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blusschingswerk stortte een zware ijzeren waterleidingbuis neer, welke in het 
brandende gedeelte was bevestigd, waardoor drie personen getroffen werden. Het 
ernstigst werd verwond de wachtmeester der marechaussee Leroux die per ziekenauto 
naar de kazerne werd overgebracht. De arbeider der fabriek Veldschotten kreeg een 
bloedende hoofdwonde. Het bovengenoemde gedeelte van de fabriek is uitgebrand. 
Verzekering dekt de schade.

3 april 1936  [spullen te koop] VAN ZANTEN, Minervalaan 72 II.

5 juni 1936  Z. H. Exc. de Bisschop van Breda zal a.s. Zaterdag in de kapel van het 
Seminarie te Hoeven de volgende heilige wijdingen toedienen: [...] H. Ruigers, [...]
18 september 1936  Zaterdag a.s. zal Z. H. Exc. de Bisschop van Breda in de kapel van
het Seminarie te Hoeven de volgende wijdingen toedienen:
[...] H. Ruijgers, [...]
21 mei 1937  Morgen Zaterdag zal de Bisschop van Breda in de kapel van het groot 
seminarie te Hoeven de wijdingen toedienen.
Het Priesterschap aan de eerw. heeren [...] H. Ruijgers, [...]

1 april 1937  Heden overleed onze innig geliefde Vader, Behuwd-, 
Groot- en Overgrootvader, de Heer                    010 
FRIEDE KNURR. 
Weduwnaar van Mevrouw HANNCHEN COHEN, 
in den ouderdom van 79 jaar. 
Nijmegen, 29 Maart 1937. 
B. VAN DEN BERGH—KNURR, A. VAN DEN BERGH, 
A. VAN DEN BERGH—KNURR. J. VAN DEN BERGH. 
S. VAN DEN BERGH—KNURR. S. VAN DEN BERGH, 
Klein- en Achterkleinkinderen. 
EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING. 

Heden overleed mijn innig geliefde Broeder, de Heer FRIEDE KNURR. Weduwnaar van 
Mevrouw HANNCHEN COHEN, in den ouderdom van 79 jaar. Nijmegen, 29 Maart 1937. 5011 
GEORGINE KNURR. 
EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING. 24 mei 1938  Ondertrouwd: CHARLES SWAAB en EVELINE 
BARTELS [...] Minervalaan 72 I

20 januari 1938  Een felle brand woedde 8 Januari vroeg 
in een houten opslagplaats aan de Nassauhaven-Westzijde te Rotterdam, toebehoorende 
aan de N. V. Everest, en onderafdeeling van N. V. Arnold v. d. Bergh's Handel 
Maatschappij — De loods werd geheel verwoest

30 juni 1938  "De Commissie tot Versterking der Financiën 
van het Ned. Isr. Armbestuur deelt mede, dat de verloting onder de bussenhouders, 
wier bus bij de laatst gehouden buslichting f1.— of meer bevatte, zal plaats hebben 
op Dinsdag 5 Juli a.s. ten overstaan van Notaris Arn. v. d. Bergh. Den prijswinnaars 
wordt bericht toegezonden. Bovendien ligt de lijst ter inzage ten kantore van het 
Ned. Isr. Armbestuur, N. Keizersgracht 110, tusschen 10 en 12 uur. Bovengenoemde 
Commissie verzoekt den bussenhouders, wier bus door omstandigheden niet gelicht is, 
hiervan ten spoedigste mededeeling te doen ten kantore van het Ned. Isr. Armbestuur, 
hetzij per briefkaart, per telefoon of persoonlijk." 

19 december 1938  Mevr. Ricardo-Enthoven, Minervalaan 72, vraagt 1 Februari MEISJE-
ALLEEN. Zelfst. kunnende koken en werken.

9 december 1938  Heden overleed na een langdurig lijden, in den ouderdom 
van ruim 75 jaar, Mevrouw REBECCA ROEPER, Weduwe van wijlen den Heer BERNHARD VAN 
VRIESLAND. Amsterdam, 6 Dec. 1938. Sarphatistraat 121. ARN. VAN DEN BERGH. M. G. 
SJOUWERMAN, Executeuren-Testamentair.   4087
13 januari 1939  Voor de vele blijken van deelneming ondervonden 
bij de ziekte en het overlijden van Mevr. R. VAN VRIESLAND—ROEPER betuigen wij onzen 
hartelijken dank. ARN. VAN DEN BERGH, M. G. SJOUWERMAN, Executeuren-Testamentair.    
4673 
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5 januari 1940  Op 2 Januari 1940 is plotseling te zijnen huize 
Sarphatistraat 67, Amsterdam, overleden de Heer Dr. THEODORUS JACOBUS KEIJZER, in den
ouderdom van 74 jaar. De begrafenis heeft heden plaats gehad. 4727 Amsterdam, 4 
Januari 1940. Mr. BERNARD M. COHEN, ARN. VAN DEN BERGH, Executeurs-testamentair. 

10 mei 1940  Roofkunst: de zaak Goudstikker
door Pieter den Hollander
ISBN 9789462250390

Want uit de archiefstukken was onder meer naar voren gekomen welke machinaties er 
hadden plaatsgevonden om de Kunsthandel Jacques Goudstikker NV direct na de vlucht 
van de eigenaar via wederrechtelijke aandeelhoudersvergaderingen en transacties om te
bouwen tot een van de meest profijtelijke, collaborerende kunsthandels op het 
hongerige nazi-Duitsland. En dat alles nota bene onder de nog altijd joodse naam 
'Kunsthandel voorheen Jacques Goudstikker NV', omdat die in kunstkringen immers zo'n 
reputatie genoot. [...]

Hoe de Duitser Miedl de jood Model gevonden heeft om de weg te bereiden naar de 
Kunsthandel Goudstikker NV, is niet bekend.
Maar het was een geniale zet. Model had er weinig voor nodig om Dik sr. en Ten Broek 
te overtuigen van het voordeel van de verkoop. Op hun beurt wisten zij de eveneens 
joodse notaris van Goudstikker, Arnold van den Bergh (die ook had geprobeerd via 
IJmuiden te vluchten maar daarin niet was geslaagd), er al snel van te overtuigen dat
verkoop aan Miedl de enige mogelijkheid was om het familiekapitaal veilig te stellen 
en de oude mevrouw Goudstikker in bescherming te nemen; daarvoor stond Miedl immers 
garant. [...]

Toen haar de eerste berichten over de gang van zaken in juni 1940 bereikten via 
telegrammen van notaris Van den Bergh 32 zond ze onmiddellijk een telegram terug om 
tegen de besluiten te protesteren. [...]

Deze Ernst Lemberger, een huisvriend van de familie Goudstikker, was door Dési op de 
hoogte gesteld en hij had het overlijdensbericht 'persoonlijk aan de heer Dik sr. en 
aan notaris Van den Bergh' overgebracht. Dat moet volgens Lemberger medio juni 1940 
zijn geweest, en in elke geval voor 1 juli 1940, toen Ten Broek en Miedl de eerste 
koopovereenkomsten tekenden. [...]

Letter to Ernst Lemberger dated June 30, 1942. Cramer returns to Lemberger photographs of 
paintings by Nicolaes Metsu and Jan Steen and states that he has forwarded the two photos and 
an expert opinion on a painting by Anthony van Dyck to Erhard Göpel, who has shown them to 
Posse. The Getty Research Institute, 2001.M.5 box 7, folder 10
Letter to Ernst Lemberger dated May 14, 1942. Cramer arranges a meeting between Göpel, 
representing Posse, and J. Schülein (from the bank Gebr. Teixeira de Mattos in Amsterdam) to 
view a painting by Nicolas Maes. The Getty Research Institute, 2001.M.5 box 7, folder 10
Letter addressed to the wife of Ernst Lemberger dated June 9, 1942. Cramer confirms payment 
for a painting of a reading woman ("lesende Frau") by Nicolas Maes, sold by Lemberger to Hans 
Posse at the Staatliche Gemäldegalerie Dresden. Included is the sale price (78,000 gulden) and
Cramer’s commission fee (3,900 gulden). The Getty Research Institute, 2001.M.5, box 7, folder 
10
Letter to Hans Posse and invoice dated July 18, 1940. The invoice lists paintings by Lorenzo 
Lotto (portrait of a man), Francesco Guardi (view of la Dogana in Venice), and Jacopo Amigoni 
(pair of pendants). The Getty Research Institute, 2001.M.5, box 5, folder 9
Letter to Hans Posse dated May 17, 1941. Cramer offers for sale a painting of the Apostle 
Peter by Anthony van Dyck from an undisclosed private collection. The Getty Research 
Institute, 2001.M.5 box 6, folder 13
Invoice from May 30, 1942, to Erhard Göpel, representing Posse. The invoice confirms the sale 
of the painting Woman Reading (Lesende Frau) by Nicolaes Maes, sold by Cramer on commission 
for Ernst Lemberger. The Getty Research Institute, 2001.M.5 box 7, folder 12
Zie http://blogs.getty.edu/iris/nazis-collecting-art-art-dealer-gustav-cramers-wartime-
records/ 

Görings 'tweede man' in de lage landen was zijn kabinetschef en vertegenwoordiger in 
economische zaken, dr. Gritzbach. De in Den Haag gevestigde [Erich?] Gritzbach 
regelde Görings geldzaken in Nederland en zorgde vaak voor de afhandeling van Hofers 
transacties. Hij was ook degene die de twee miljoen gulden kwam afleveren toen Hofer 
de Goudstikker-collectie voor Göring had overgenomen. De vierenvijftigjarige joodse 
notaris Arnold van den Bergh, bij wie Miedl en Van den Broek hun overeenkomsten 
lieten opmaken, herinnerde zich die scene na de oorlog nog goed: 'De koopsom 
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"Göring", n.l. fl. 2.000.000.- werd mij in biljetten van fl. 1000.- betaald door Dr. 
Gritzbach.' 27 Die contante betaling, waarvoor Van den Bergh dus niet minder dan 
tweeduizend bankbiljetten moest natellen, was overigens in tegenspraak met de eerder 
gemaakte afspraak dat de koopsom door Görings vertegenwoordigers per cheque zou 
worden betaald. Deze aanpak duidde er andermaal op met hoeveel haast de Generaal-
Veldmaarschalk te werk ging en koste wat het kost zijn slag wilde slaan: zijn inkoper
Walter Andreas Hofer gunde zich niet eens de tijd om het overeengekomen bedrag in een
officiele bankcheque om te laten zetten.
Görings derde man zij het zonder officiële titel, zou Alois Miedl worden, nadat hij 
de Generaal-Veldmaarschalk met de Goudstikker-collectie reeds aan het begin van de 
Nederlandse bezetting een van zijn belangrijkste artistieke wapenfeiten had bezorgd. 
[...]

Met deze voorlopige overeenkomst, zijn Ten Broek en ik gegaan naar de notaris Van den
Bergh en den accountant Polak. Notaris Van den Bergh en ik stelden als voorwaarde dat
de gelden afkomstig uit de NV Goudstikker niet voor ...
Dat de transacties buiten Dési Goudstikkers medeweten al op een oor na waren gevild 
en haar notaris Van den Bergh het daarbij had gelaten toen zij alsnog protesteerde, 
deed niets af aan haar principiële weigering om met de verkoop in te ...
Definitieve overeenkomst tussen A.A. ten Broek en Alois Miedl verleden ten overstaan 
van notaris A. van den Bergh op 14 september 1940, Amsterdam, privé-archief Dési 
Goudstikker, Gemeentearchief Amsterdam. Deze overeenkomst ...

Zie https://books.google.nl/books?
id=w_o4DwAAQBAJ&pg=PT142&lpg=PT142&dq=bergh+notaris+arnold&source=bl&ots=FGZ7eJCVJN&s
ig=ACfU3U1OoSuOwgBicmwH3yuLnPQUu0QuzA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjI6o6whMrpAhUSuqQKHUKbCWs
Q6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=bergh%20notaris%20arnold&f=false 
en
https://errproject.org/guide/ERR_Guide_Netherlands.pdf 

24 mei 2020  Walter Andreas Hofer
Hofer begann seine Laufbahn als Kunsthändler in den frühen zwanziger Jahren und leitete die 
Galerie seines Schwagers Kurt Walter Bachstitz in Den Haag. Er lernte den Umgang mit alten 
Gemälden und Antiquitäten, verkaufte "erstrangige Werke" europäischer Meister, lieferte 
Gobelins, italienische Bronzen, Antiken, illuminierte Handschriften, Kunstgewerbe, 
"mohammedanische Handwerkskunst". 
Im Jahr 1928 ging Hofer nach Berlin, um Kunst zu studieren. Hier lernte er den Kunstsammler 
Gottlieb Reber aus Lausanne kennen, für den er von 1930 bis 1934 in der Schweiz arbeitete. 
Durch Reber wurde Hofer bei dem Kunsthändler Alfredo Barsanti in Rom, den Sammlern Marchese 
Gentile Farinola. Luigi Bellini in Florenz und der Comtesse de la Béraudière in Paris 
eingeführt. 
Hofer ließ sich 1934 als freier Kunsthändler in Berlin nahe dem Kurfürstendamm nieder. 1937 
heiratete er die Restauratorin Berta Fritsch. Von 1939 bis 1944 hatte er hauptsächlich Hermann
Göring zum Kunden. Hofer wurde auf Provisionsbasis entlohnt, hatte Zugriff auf Devisen und 
konnte die Sonderzüge Görings zum Transport der Kunstgegenstände benutzen. Er reiste und 
berichtete ständig per Telefon oder Brief über seine "Funde". Hans Wendland bearbeitete die 
geplanten Erwerbungen aus Frankreich und der Schweiz, Walter Waech aus Holland und Belgien. 
Gottlieb Reber war für die Werke aus Italien zuständig. 
Am 7. Oktober 1940 veräußerte die Galerie Fischer in Luzern ein von Hans Baldung im Jahre 1534
gemaltes Bildnis eines Straßburger Johanniters für 45.000 Schweizer Franken über Walter 
Andreas Hofer an Hermann Göring. Aus dessen Beständen gelangte es mit einem zweiten 1528 
datierten Porträt in die Bayerische Staatsgemäldesammlung. 1940 gelang es, dem "NS-
Kunstagenten Walter Andreas Hofer" ein "Stillleben mit Porzellankanne" in seinen Besitz zu 
bringen. Das Gemälde aus dem Jahre 1653 von Willem Kalf gehörte ursprünglich dem rassistisch 
verfolgten Maler Josef Block. Das Bild gelangte in einem Tausch mit Ernst Buchner in die Alte 
Pinakothek. 
Hofer war ein wichtiger Mittelsmann zwischen Göring und dem Kunsthändler Theodor Fischer in 
Luzern. Im Briefkopf führte Hofer den Titel "Der Direktor der Kunstsammlungen des 
Reichsmarschalls." In seinem Schreiben an Göring vom 18. Juli 1941 empfahl er ihm einen Tausch
von französischen Werken des 19. Jahrhunderts, die Fischer bekannt waren, gegen frühdeutsche 
Werke. Hofer kaufte "arisierte" Sammlungen und arbeitete eng mit der wichtigsten NS-
Kunstrauborganisation, dem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg zusammen. 
Kurt Walter Bachstitz bekam durch Hofers Eingreifen gegen Überlassung wertvoller Kunstwerke an
Göring ein Ausreisevisum in die Schweiz und konnte sich 1944 vor der Verfolgung retten. Im 
Januar 1944 wurde Hofer in die Division "Hermann Göring" eingezogen und lebte in Carinhall, 
dem Jagdschloss des "Reichsmarschalls" in der Schorfheide. Bei seiner Gefangennahme in 
Berchtesgaden, wohin er die Kunstsammlung Görings gebracht hatte, setzte er sich vor der 
internationalen Presse in Szene. Bildkorrespondenten, englische und amerikanische 
Wochenschauen berichteten. 
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Hofer wurde in Altaussee verhört und war mit Detailwissen über Kunstwerke, Persönlichkeiten 
und Transaktionen behilflich. Er kam in Gewahrsam der Nürnberger US-Hauptankläger und wurde in
Hersbruck interniert. 1950 sagte er in der Schweiz gegen Theodor Fischer aus. In Abwesenheit 
wurde er von einem französischen Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt, konnte jedoch

bis in die siebziger Jahre unbehelligt in München als Kunsthändler weiterarbeiten.

13 februari 1941  S. VAN DEN BERGH †
Te Nizza, waar hij de laatste jaren woonde, is overleden het oud-Eerste Kamerlid S. 
van den Bergh. Hij was bijna 77 jaar, aldus het Het Vaderland.
Hij was 6 April 1864 in Oss geboren. Zijn vader had daar een boterfabriek, die later 
naar Rotterdam werd verplaatst, en zeven zonen, van wie hij de jongste was. Uit de 
Rotterdamsche zaak groeide de Margarine Unie en uit de laatste de Unilever.
Van den Bergh werd lid van de Kamer van Koophandel, was van 1897 tot 1905 lid van den
Rotterdamschen Gemeenteraad, in welk laatste jaar hij door deze stad ook werd 
afgevaardigd naar de Tweede Kamer, waarin hij tot 1919 zitting had als opvolger van 
mr. Fock.
19 Sept. 1923 werd hij lid der Eerste Kamer voor de liberalen en dat is hij gebleven 
tot 16 Juni 1938 toen hij den tijd gekomen achtte om voor een jongere plaats te 
maken.
Hij was commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van den Ned. 
Leeuw, officier in de Huisorde van Oranje en commandeur in de Kroonorde van Italië.

28 mei 1940  Oproep voor de aandeelhoudersvergadering van de Kunsthandel 
Goudstikker in het Algemeen Handelsblad.
Aandeelhouders in den "Kunsthandel J. Goudstikker N.V." te Amsterdam, worden 
opgeroepen tot een Algemeene Vergadering op 3 Juni 1940 des namiddags om 2 uur ten 
kantore der vennootschap. 
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AGENDA: 
1. Aanvulling directie. 
2. Benoeming plaatsvervangend beheerder en verleening eener procuratie. 
3. Benoeming deskundige cf. art. 11 der statuten. 
4. Rondvraag. 

17 juli 1940  Aandeelhouders in de "KUNSTHANDEL J. GOUDSTIKKER N.V." 
te Amsterdam worden opgeroepen tot een algemeene vergadering op 25 Juli 1940 des 
namiddags om 2 uur ten kantore der vennootschap. Agenda: 1. Financieele transactie 
bedoeld bij art. 8 der statuten. 2. Wat verder ter tafel wordt gebracht. 3. 
Rondvraag.

17 september 1940  Aandeelhouders in de "Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V." 
te Amsterdam worden opgeroepen tot een Algemeene Vergadering op 24 September 1940, 
des namiddags om 2 uur, ten kantore der Vennootschap, Heerengracht 458 te Amsterdam. 
Agenda: 1. Voorstel betreffende financieele transacties als bedoeld bij art. 8 der 
statuten en van andere rechtshandelingen; 2. Wat verder ter tafel komt. 
Aandeelhouders in de "Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V." te Amsterdam worden opgeroepen
tot een Algemeene Vergadering op 24 September 1940, des namiddags om 21 uur, ten 
kantore der Vennootschap, Heerengracht 458 te Amsterdam. Agenda: Voorstel tot 
ontbinding en liquidatie der vennootschap, met benoeming liquidateuren en verdere 
regeling der liquidatie cf. artt. 20 en 21 der statuten.

25 september 1940  Aandeelhouders in de "Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V." 
te Amsterdam worden opgeroepen tot een ALGEMEENE VERGADERING op 2 October 1940 des 
namiddags om 2 uur ten kantore der vennootschap, Heerengracht 458 te Amsterdam. 
Agenda: Voorstel tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, met benoeming 
liquidateuren en verdere regeling der liquidatie at. artt. 20 en 21 der statuten. 

5 november 1940  Aandeelhouders in den Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V. 
in liquidatie te Amsterdam worden opgeroepen tot de jaarlijksche algemeene 
vergadering op 11 November 1940 des namiddags om 2 uur ten kantore der vennootschap 
Heerengracht 458 te Amsterdam. 
Agenda: Vaststelling van - en voorstellen met betrekking tot de balans en verlies- en
winstrekening over het boekjaar 1939 en de winstverdeeling. 
Balans, verlies- en winstrekening, toelichting en accountantsrapport liggen van heden
af ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

29 maart 1941  Het plan eener eerste uitkeering 
bij voorbaat aan aandeelhouders van de in liquidatie verkeerende Naamlooze 
Vennootschap Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V., gevestigd te Amsterdam, is heden 
gedeponeerd ten kantore der vennootschap en van het Handelsregister te Amsterdam. 
Amsterdam, 28 Maart 1941. De liquidateuren.

5 mei 1941  Het plan eener tweede ultkeering bij voorbaat 
aan aandeelhouders van de In liquidatie verkeerende Naamlooze Vennootschap 
Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N .V., gevestigd te Amsterdam, is heden gedeponeerd ten 
kantore der vennootschap en van het Handelsregister te Amsterdam. 
Amsterdam, 5 Mei 1941. DE LIQUIDATEUREN.

5 juli 1941  Zomertentoonstelling van oude kunst 
In den kunsthandel P. de Boer te Amsterdam. Werken uit de 16e, 17e en 18e eeuw.
Niet vaak meer komt men in den kunsthandel een Moro tegen. Die in den kunsthandel P. 
ie Boer noemt dr. M. J. Friedländer "zeer karakteristiek, opmerkelijk en goed bewaard
gebleven. 
Anthonis Mor of Moor, sinds 1559 ook Mor van Dashorst, naar een landgoed, door de 
Spanjaarden Moro genoemd, werd te Utrecht, naar wordt afgeleid uit een mededeeling 
van Van Mander in 1519, geboren (in den catalogus van de zomertentoonstelling bij de 
firma De Boer wordt zijn geboorte — 1512 gesteld). Volgens Van Mander was hij 
leerling van Jan van Scorel, wiens portret hij in 1560 heeft geschilderd. In 1547 
vestigde Mor zich te Antwerpen. Door kardinaal Granvelle, die weldra zijn beschermer 
werd, geraakte hij aan het Spaansch-Habsburgsche hof. In 1550 was hij te Rome, In 
1552 in Portugal om er het portret van een prinses, met wie de latere Philips II zich
zou verloven, te schilderen. Typisch is, dat Granvelle den beeldhouwer Leoni 
schrijft: "La trés pieuse reine a envoyé mon (!) peintre en Portugal." Later was hij 
tegenwoordig bij alle belangrijke gebeurtenissen, het huwelijk in Engeland van 
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Philips met Mary Tudor, den troonsafstand van Karel V te Brussel, enz. en 
portretteerde hij vorsten en vorstinnen, hoogwaardigheidsbekleders alsmede voorname 
burgers, o.a. al de bekende figuren, zooals, behalve Filips, Alva en Margaretha van 
Parma, uit dien bewogen tijd. Ons Nederlanders zeer bekend is het portret (museum te 
Kassei), dat hij van prins Willem I, met den veldheersstaf, echter nog zonder het 
gulden vlies, heeft geschilderd. Hij werkte afwisselend te Utrecht, in Spanje, te 
Brussel en Antwerpen, waar hij, vermoedelijk in 1575, overleed. 
Friedländer merkt op, dat Mor als portretschilder zelfs met Titiaan kon wedijveren, 
en karakteriseert zijn portretkunst aldus: "Zonder met de overlevering te breken, 
liet hij zijn tijdgenooten en landslieden achter zich, daar hij te Londen, Madrid en 
Lissabon in verkeer met de machtigen der aarde de uitdrukking van geestelijk 
overwicht, waardigheid en voornaamheid versterkte. Zijn gestalten, levensgroot, 
meestal ten halven lijve of als geheele figuur, steeds half van terzijde gezien, den 
ernstigen, vaak wantrouwenden blik op den beschouwer gericht, zijn uitermate 
plastisch, scherp belicht uitgebeeld, in het bijzonder zijn de schedel, het gebeente 
scherp vastgelegd. De ruimte wordt veronachtzaamd, het costuum daarentegen, de handen
en hier en daar een hond worden meesterlijk veraanschouwelijkt." 
Het portret van een dame — wie zij is, kon niet worden vastgesteld — in den 
kunsthandel De Boer, komt, behalve wat betreft den wantrouwenden blik (zij kijkt 
nogal opgewekt de wereld in), met deze beschrijving overeen. Het dateert van 1570, 
hetzelfde jaar waarin Mor koning Philips' vierde gemalin, Anna van Oostenrijk, heeft 
geportretteerd, en behoort dus tot zijn late werken. Opmerkelijk uit een oogpunt van 
schilderkunst is in dit mooie portret o.a. het sierlijke lijnenspel, terwijl ook in 
het bijzonder de schildering van de rijk geborduurde mouwen, met de tule mouwen er om
heen, bewondering afdwingt. 
Een ander belangrijk werk van de tentoonstelling is dat door den z.g. Brunswijkschen 
monogramist (begin XVIde eeuw), voorstellend kunstenmakers in een herberg. In het 
scherp en fijn, in heldere kleuren geschilderde stukje valt de vrijheid op waarmede 
de houdingen der figuren, o.a. een jongen, die op zijn hoofd op een driepoot staat, 
en een doedelzakspeler, zijn weergegeven. Wij noemen verder een drieluikje door een 
onbekenden meester, van ±1520, met een mooien landschapachtergrond; een in hout 
gesneden en gepolychromeerde kleine beeldgroep, goed bewaard gebleven, een 
"Graflegging", Brabantsch werk van ±1500; een schilderstukje met reizend volk, door 
Bartolomeo della Gatta, Florentijn uit de XVde eeuw. Over een expressief "Christus en
Jacobus" door Jan Wellens de Cock, in den geest van Lucas van Leyden, hebben wij 
reeds eerder geschreven. 
Van Pieter Breughel den Jonge, den "helschen" Breughel, is een schilderij in 
langgerekt formaat van een boerenmaaltijd buiten, kleurig en frisch alsof het 
gisteren was geschilderd, met een mooie compositie. Het landschapje rechts komt ook 
voor op "De dans om den meiboom" van denzelfde. Een rotslandschap met figuren door 
Joost de Momper toont, wonderlijk genoeg, in de stoutheid der compositie en een haast
XVIIIde-eeuwsche weelderigheid een verfijning verwantschap met den Fransch-
Zwitserschen schilder uit het begin van de XIXde eeuw Léopold Robert. 
Bijzonder gevoelig is het groote portret van Adriaen van der Goes, door Nicolaes Maes
geschilderd. Hoe goed is in den intelligenten kop het teere, dat een grijsaard hebben
kan, uitgedrukt. Een uitmuntend staal van Hollandsche portretkunst! Zeer expressief 
ook, vol karakter, zijn de, pendanten vormende, ovale beeltenissen van een man en een
vrouw door Jan van Ravesteyn. 
Krachtig, in opmerkelijk sobere kleuren geschilderd is het idyllische tafereeltje 
voor een herberg op een drukkend heeten zomerdag — onweer schijnt in aantocht — door 
Jan Steen. Een laat werk van den meester? Innige devotie spreekt uit de "Bespotting 
van Christus", voluit gesigneerd door Gabriël Metsu. Het eenvoudige, toch 
karakteristieke "Landschap met schimmel" door Philips Wouwerman boeit sterker dan 
menig zijner woelige ruitertafereelen. De aandacht trekken voorts een kleine "Kop van
een negerjongen", op koper, door Gerard Dou, en een "Heilige Familie" door Bartolomé 
Estaban Murillo. 
"IJsvermaak", kleurig stukje door Abraham van Breen, die er, niet zonder spotlust, de
sierlijkheid van de kleeding van zijn tijd en den zwier, waarmede zij gedragen werd, 
in heeft laten uitkomen, viel reeds op op de tentoonstelling van winterlandschappen, 
in 1932 in den kunsthandel J, Goudstikker. Wel heel duidelijk invloed van Ostade 
toont "Twee kinderen met een kat" (poes heeft een vogeltje opgegeten), door Cornelis 
Dusart. Verder is er werk van Jan Miense Molenaer (een "Bruiloft"), van Nic. Verkolje
(een portret van een teekenenden jongen bij een Grieksche buste), van J. Porcellis 
(een "Visschertje"), van Esaias Boursse ("Intérieur met moeder en kind"). 
Uitmuntende landschappen zijn er van Van der Neer, o.a. een heel bijzonder, fijn 
gespeeld klein "Riviergezicht bij maneschijn"; van Sal. van Ruysdael: een met koeien 

#19430701  19   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Netherlands l.theelen@on.nl 

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Anne-Marie van den Bergh in Sprundel

en een herder, dat wij hier reeds eerder zagen, en een "Winterlandschap", gedateerd 
1627. Opmerkelijk is ook een typisch boersch Hollandsch zomerlandschap, in warmen 
toon, door S. Rombouts. Wij noemen nog het fraaie landschap van Roelof van Vries en 
het groote decoratieve met een buitenhuis, vermoedelijk in de Beemster, door Jan 
Wijnants, met stoffage van Adr. van de Velde. Van Adr. van de Velde zijn ook twee 
fijne stukjes met koeien en melkster. Een zeegezicht ziet men van Willem van Diest, 
een stadsgezicht ("De Haringpakkerstoren te Amsterdam") door Reinier Nooims genaamd 
Zeeman. De stillevenkunst is vertegenwoordigd door Simon Luttiohuys (een hrillant 
geschilderde "Beker en bloemen"), Jan Jansz. den Uyl (een mooi, sober, waarschijnlijk
vroeg werk) en Pieter Claesz. Ten slotte vermelden wij van de kunst van
later tijd een portret van een heer met een bediende in een tuinkamer, door Corn. 
Troost, werkjes van diens dochter Sara Troost, en een van de zeven schilderijen, 
gemaakt door den vermaarden teekenaar van pastelportretten J. E. Liotard, een 
classistische compositie. v. D.
ANTON MOR VAN DASHORST, Damesportret. (Foto Kunsthandel P. de Boer)

1 augustus 1941  Aandeelhouders in den in liquidatie verkeerenden 
Kunsthandel J. GOUDSTIKKER N.V. 
worden opgeroepen tot de Jaarlijksche Algemeene Vergadering op VRIJDAG 8 AUGUSTUS 
1941 des namiddags om 4 uur, ten kantore der vennootschap, Oranje Nassaulaan 60 te 
Amsterdam. 
Agenda: Vaststelling van en voorstel met betrekking tot de balans en verlies- en 
winstrekening over het boekjaar 1940 en de winstverdeeling. 
Balans, verlies- en winstrekening, toelichting en accountantsrapport liggen van heden
af ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

25 juli 1942  Aandeelhouders van de in liquidatie verkeerende 
Naamlooze Vennootschap KUNSTHANDEL J. GOUDSTIKKER N.V., gevestigd te Amsterdam, [...]

Joodsche Raad in Amsterdam
30 mei 1941  Joodsche Raad voor Amsterdam
De voornaamste taak van den Joodschen Raad voor Amsterdam is het behartigen van de 
belangen van de Amsterdamsche Joden. 
Door middel van "Het Joodsche Weekblad", waarvan de uitgifte geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van de Voorzitters, maakt de Joodsche Raad zijn mededeelingen 
bekend. 
Het bureau van den Raad is tevens belast met de verzorging van het plaatselijke werk 
te Amsterdam der Coördinatie-Commissie. Voor bijzonderheden betreffende taak en 
werkwijze van de Coördinatie-Commissie wordt verwezen naar het desbetreffende artikel
van den Secretaris dier Commissie, voorkomende in "Het Joodsche Weekblad", No. 6, van
16 Mei 1941, bladzijde 3. 
Tenslotte zij vermeld, dat cursussen worden georganiseerd voor Nederlandsche Joden te
Amsterdam, die door de omstandigheden zijn getroffen. Omstreeks half Juni wordt een 
aanvang gemaakt met een nieuwe serie cursussen in verschillende vakken en talen. Voor
inlichtingen of aanmelding kan men zich wenden, tot uiterlijk 6 Juni a.s., des 
voormiddags van 10—12 uur en des namiddags van 3—5 uur, tot het bureau van het 
Secretariaat. 
De Raad bestaat uit twee voorzitters en zeventien leden. 
Voorzitters: A. Asscher en prof. dr. D. Cohen. 
Leden: J. Arons, arts, mr. N. de Beneditty, A. van den Bergh, mr. Alb. B. Gomperts, 
I. de Haan, A. de Hoop, mr. M. L. Kan, mr. I. Kisch, A. Krouwer, mr. S. J. van Lier, 
A. J. Mendes da Costa, prof. dr. J. L. Palache, mr. dr. M. I. Prins, Opperrabbijn L. 
H. Sarlouis, dr. D. M. Sluys, A. Soep Bzn., dr. I. H. J. Vos. 
Secretaris: dr. A. van der Laan. 
Bureau: Amstel 25, telefoon 49157. Geopend van des Maandags tot en met des Vrijdags.

26 juli 1941  Achter de schermen van de O.Z.O.-Commissie.
V. In onze vorige beschouwing hebben wij den lezer gewezen op eenige bijzonderheden 
van de Robaver en haar invloed op ons bedrijfsleven door middel van haar net van 
schier ontelbare banken, bijbanken, kantoren, agentschappen etc. over ons geheele 
land. Wij hebben in diepe bewondering eenige woorden van hulde gebracht aan de 
onuitputtelijke werkkracht van den heer Woltersom, die blijkbaar als directeur van 
dit financieele instituut wat afleiding zoekt om zijn vrijen tijd te vullen in een 
twintigtal ondernemingen, waarin hij een vooraanstaande functie bekleedt. Wij hebben 
er tevens op gewezen, dat de beperkte ruimte dezer publicatie ons niet toestaat den 
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tientallen commissarissen gelijke eer te bewijzen, om niet te spreken over de paar 
honderd provinciale goden.
Inderdaad is het ondoenlijk alle functies, ambten en betrekkingen op te sommen, 
waarin deze captains van het oude regiem de belangen van ons in stukken gereten en 
uitgebuite volk, sedert vele jaren hebben gediend. Wij hebben ook reeds opgemerkt, 
hoe hunne barmhartigheid en daadwerkelijke steun zich zelfs uitstrekten tot lieden, 
wien de bodem in vele landen wat te heet geworden was en dus door onze captains hier 
weer in het zadel werden gezet, om in sommige gevallen zoowel met zadel en paard als 
met het noodige voer en reisgeld naar elders te verdwijnen. Neen, neen, bekrompen 
zijn de heeren zeker niet!
In hetzelfde artikel verwezen wij naar het laatste jaarverslag van de Robaver. Hierin
vinden wij woorden van bijzondere waardeering, gewijd aan den heer Van der Mandele, 
thans o.m. Commissaris der Bank. Mogen wij dan achter blijven? Dit ware een tekort 
aan eerbied. Wij hebben ons dus de moeite getroost eens na te gaan, op welke wijze 
deze nijvere heer ons Volk wist te dienen. Bij ons onderzoek treffen wij hem aan in 
de één of andere leidende functie in de navolgende ondernemingen:
L. Smit & Co's Sleepdienst N.V. Rotterdam; 
Levers Zeep Mij., N.V. Rotterdam;
Mij. voor Zuid-Afrikaansche Waarden N.V., Rotterdam;
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij. N.V., Rotterdam; 
N.V. Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken, Den Haag;
N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam;
Holland-Amerika Lijn N.V., Rotterdam; 
Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., Rotterdam;
Furness' Scheepvaart- en Agentuurmij. N.V., Rotterdam;
N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam;
N.V. Vereenigde Groningsche Scheepsbouwwerven, Den Haag;
N.V. Vereenigde Indische Cultuurondernemingen, Rotterdam;
P. de Gruyter & Zoon, N.V., Den Bosch; 
N.V. Tabaksproducten Mij., Den Haag; 
N.V. "De Beurs van Koophandel", Mij. tot Exploitatie van het Beursgebouw, Rotterdam;
N.V. Emballagefabrieken en Houthandel, Rotterdam;
Hollandsche Aannemingsmaatschappij N.V., Den Haag; 
Rotterdamsche Beleggingsconsortium, Rotterdam.
Men ziet het. De woorden van lof uit het verslag der Robaver zijn alleszins verdiend.
Welk een belangstelling, welk een ijver, welk een offervaardigheid! Het is 
overweldigend! Nu wil het toeval, dat wij bij het bladeren in onze gegevens nog al 
veelvuldig den naam ontmoetten van een verderen commissaris der Robaver. Het was Mr. 
Fruin, dien wij reeds uit de Krésin-creatie Nederland—Polen kennen. Dezen keer vonden
wij hem vermeld bij de onderstaande bedrijven: 
"Nederland—Polen", Den Haag; 
N.V. Wiltons Machinefabriek en Scheepswerf, Rotterdam;
Rotterdamsch Beleggingsconsortium, Rotterdam;
American Petroleum Company, Rotterdam;
Dok- en Werfmij. "Wilton-Feijenoord", Rotterdam;
Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw "Feijenoord", Rotterdam; 
Levers Zeep Mij. N.V.; Rotterdam; 
N.V. Thomson's Havenbedrijf, Rotterdam;
N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam;
Heineken's Brouwerij Mij. N.V., Amsterdam;
N.V. de Vereenigde Chemische Fabrieken, Utrecht;
N.V. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, Utrecht;
P. de Gruyter & Zoon N.V., den Bosch.
Op deze wijze zouden wij uit onze gegevens kunnen blijven putten. Zooals echter reeds
werd opgemerkt, mogen wij Uw aandacht niet misbruiken, terwijl ook de beschikbare 
ruimte ons groote beperking heeft opgelegd. Wij willen in dit verband slechts wijzen 
op een interessante bijzonderheid. Wij hebben een onderzoek ingesteld naar eenige 
tientallen niet onzer, maar hunner belangrijkste Nederlandsche ondernemingen, 't geen
dus zeggen wil, ondernemingen waarin de spaarpenningen van ontelbaar velen onzer 
volksgenooten zoo echt solide zijn ondergebracht en de lakens door zeer weinige 
captains zoo echt degelijk worden uitgedeeld. Het is zeer merkwaardig, hoevele der 
beheerders stammen uit de kringen der Robaver en hoevele der betreffende 
ondernemingen wij direct of indirect weer in de "Commissie tot organisatie van het 
bedrijfsleven" vertegenwoordigd zien. Het sterkst treedt dit aan den dag bij de door 
de Commissie aanbevolen of naar voren gebrachte adviseurs in handel en industrie of 
de leiders van de vele vak- en ondervakgroepen etc. Wanneer wij dan weer de banden 
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zien tusschen tal van deze heeren, hunne organen, hunne Jodenvrienden en de Unie met 
hare onvolksche tendenzen, hare Joodsche en verjoodschte ledenschaar en daarbij de 
innerlijke afkeer gedachtig blijven van iedere radicale en doortastende hervorming in
de Unie, dan treedt de innige geestverwantschap tusschen de Unie en de genoemde 
organen wel duidelijk in het licht. De 0.Z.0.-gedachtensfeer van de betrokkenen is 
daarmede onomstootelijk vastgesteld.
Ons rest ditmaal nog slechts een kort woord van afscheid aan den onderdirecteur der 
Robaver, J. S. Rabbie. Men herinnert zich, hoe in het jaarverslag der bank diens 
plotselinge verdwijnen onvermeld gebleven is. Wij willen op deze plaats dit verzuim 
der bank herstellen. Welnu, naar onze informatie behoorde deze Rabbie tot de 
organisatie der B'nai B'rith. Teneinde de Bank te toonen, welk een waardevol 
medewerker zij en ons bedrijfsleven in dezen Rabbie hebben verloren geven wij hierbij
eenige bijzonderheden omtrent het wezen dezer allergevaarlijkste Joodsche 
wereldorganisatie. Wij ontleenen de bewijzen van het volksondermijnende streven dezer
organisatie aan het werk "Vrijmetselarij" van W. Schwier, uitgegeven bij "Westland" 
te Amsterdam. In dit werk lezen wij o.a.
"Over zijn doeleinden zegt de B'nai B'rith zelf:
Wij hebben ons ten doel gesteld, de Israëlieten zoodanig te verbinden, dat de 
ontwikkeling der hoogste belangen van het Jodendom, zoo spoedig mogelijk en overal 
verwezenlijkt kunnen worden.
"De zetel der machtige Joodsche centrale is te New Vork. Onmiddellijk onder de 
Centrale in New Vork stond de Hilleel-Loge in Amsterdam."
Hoezeer deze machtige joodsche Orde achter de schermen het wereldgebeuren beïnvloed 
heeft, moge het volgende bewijzen. 
Leden van de B'nai B'rith waren: 
Bela Khun: de bloedzuiger van Hongarije. 
Itzig Tumultey: sekretaris van Wilson. 
Philipp Sassoon: sekretaris van Lloyd George. 
George Mandel: sekretaris en raadsman van Clemenceau. 
Bernhard Baruch: direkteur van de Amerikaansche oorlogsindustrie van 1916—1918; 
financieel adviseur van Wilson, Hoover en Roosevelt. 
Samuel Gompers: voorzitter van het Amerikaansch Vakverbond. 
Crémieux: Fransch Minister van Oorlog en stichter van de "Alliance israëlite 
universelle". 
"Alle vrijmetselaarsloges ter wereld staan niet alleen onder invloed, maar ook onder 
toezicht van den B'nai B'rith, die als leden alleen Joden opneemt, wier beide ouders 
voljoden waren".
In het land der Konstitutie-Grootloge(Amerika) heeft het Jodendom in de laatste 20 
jaren bijzonder opvallend stelling na stelling veroverd, zoodat heden alle 
belangrijke instellingen van steden, staten en bondsregeeringen in handen van Joden 
of Vrijmetselaars zijn. Van dit groote aantal willen wij er slechts enkelen noemen:
Roosevelt: lid van die Shriner-Hooggraadloge; eerelid van de Architekten-Loge 519, 
waarvan ook zijn drie zoons lid zijn.
Baruch: Minister van Financiën en ekonomisch adviseur van den president; lid van de 
B'nai B'rith. 
Lehmann: Gouverneur van New-York; lid van de B'nai B'rith. 
La Guardia: Jood; burgemeester van New-York.
Felix Frankfurter: in 1939 tot Lid van het Hoogste Gerechtshof benoemd, lid van de 
B'nai B'rith.
Henry Morgenthau: Minister van Financiën; lid van de B'nai B'rith. 
Normarm Meyer en Felix Kohn: B'nai B'rith broeders, sekretarissen van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken: 
Harald Ickes. 
Pittmann: de Senator, die het sterkst anti-Duitsch is; lid van de B'nai B'rith.
Cordell Huil: Minister van Buitenlandsche Zaken (getrouwd met een Jodin; 
vrijmetselaar. 
Samuel Dickstein: Commissaris van de Vereenigde Staten voor de rijksgebouwen en den 
woningbouw; Jood.
In de ledenlijst der Loge "Hilleel" zijn de volgende beroepen te vinden: 
Groothandel en banken 14 
Advokaten en notarissen 10 
Artsen 20 
Rabbijnen en leiders joodsche godsdienstige instellingen 9 
Partikulieren 9 
Direkteuren van groote bedrijven en openbare diensten 26 
Beambten 1 
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Hoogleeraren 3 
Fabrikanten 14 
Kooplieden 11 
Vrije beroepen 12 
Kunstenaars 1 
            130
Reeds deze indeeling naar de beroepen toont aan, dat de officieele Joden-Orde slechts
leden heeft, die toonaangevende posities in het ekonomische-, politieke- en joodsche 
leven bekleeden. Want juist beroepen als direkteur, arts, notaris, fabrikant e.d. 
waarborgen immers een voortdurende invloedsmogelijkheid; d.w.z. de mogelijkheid tot 
uitoefening van een zeker overwicht op de aan hen toevertrouwden. Opdat echter de 
ontbindende Joodsche leuzen ook volkomen in overeenstemming met de misdadige 
aanwijzingen der israëlietische zedewetten blijven, zijn ook de opperrabbijnen sterk 
in de Orde vertegenwoordigd. Als verder aantoonbaar arbeidsterrein kan nog aangevoerd
worden, naast de volkomen beheersching van enkele takken van industrie en van het 
geestelijke leven, de beslissende invloed op neutrale weldadigheidsvereenigingen, op 
het kunstleven, op stichtingen, verzekeringen, berichtendienst en verdere 
levensgebieden der volken. 
Beschouwt men, na inzage van de ledenlijst der B'nai B'rith de namen der leden van 
verschillende comités en vereenigingen, die sedert 1933 tegen de volksche gedachte 
opgericht zijn, dan blijkt het, dat ook hier de "Zonen des Verbonds" in het spel 
waren. In alle variaties, doch in principe altijd weer op leden van de B'nai B'rith 
terugkeerende, zijn deze Duitsch-vijandige en tot oorlog ophitsende vereenigingen 
volgens een vast plan in het leven geroepen. 
Het werk van Comités en vereenigingen als b.v. 
het Comité van Waakzaamheid, 
de Internationale Vereeniging tot Koloniseering, 
het Comité tegen Rassen- en Jodenwetten, 
het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, 
de Commissie tot Steun aan Oorlogsslachtoffers, 
het Genootschap Kultuur tegen den Geest van Gewelddadigheid, 
de Hulp aan Spanje, 
de Leeskring Hedendaagsche Kultuur, 
de Bond van Kunstenaars, 
D.O.O.D. (Duitsche Olympiade onder Diktatuur), 
de Nederlandsche Jongeren-Perscommissie,
het Comité voor uit Duitschland uitgeweken Nederlandsche Joden, 
de Nederlandsche Sympathiebetuiging aan Dr. Benesj, 
het Bruinboek van de Hitlerterreur, 
het Gemeenschappelijk Front van gansch het Intellectueele Nederland tegen de 
Hitlerterreur, 
het Algemeen Comité voor Jeugdactie tot hulp van Joodsche Vluchtelingen, 
het Algemeen Joodsche Vluchtelingen Comité,
het Jewish Central Information Office, 
het Joodsche Emigranten Comité, 
het Comité voor Bijzondere Duitsch-Joodsche Belangen, 
de Nederlandsche Centrale Vereeniging van Noodlijdende Joden in het Buitenland, 
het Comité voor Steun aan in Nederland verblijvende, buitenlandsche Joden,
en vele andere, zoogenaamd door het "Nederlandsche" volk opgerichte comités en 
vereenigingen, hebben er veel toe bijgedragen om een volksmeening te creëeren, die 
tegen de normale, natuurlijke betrekkingen met het Nieuwe Duitschland was. Naar oud, 
beproefd recept werd steeds over "Hollandsche meeningen" gesproken, doch daarmede 
"joodsche belangen" bedoeld!"
En nu, Robaver en heeren der 0.Z.0.-commissie, waarom hebt gij in Uw jaarverslag 
angstvallig over Uw medewerker Rabbie gezwegen, terwijl gij wèl in datzelfde verslag 
de namen vermeldt van eenige ondergeschikten in de Provincie, die in vergelijk tot 
dien Rabbie slechts onnoozele broekemannetjes zijn?
Zal men niet aannemen, dat gij het verdwijnen van dezen man met opzet hebt verzwegen,
omdat gij nauwkeurig hebt geweten wat voor vleesch gij met hem in de kuip hebt gehad?
Werd de grond U met dezen man wat al te heet na de komst van de Duitschers? Wat is 
eigenlijk het onderscheid tusschen U en de Joodsche geldmagnaten, die van Wallstreet 
uit den misdadigen strijd tegen het Germaansche volksontwaken hebben voorbereid en nu
ten koste van millioenen levens al een paar jaar voeren? Kent gij hen en hunne 
methoden niet? Moeten wij U als leiders van een machtig geldconcern met vele 
gelieerde bedrijven voor zóó onnoozel houden, dat gij van die joodsche machtswellust 
niets hebt begrepen? Zou het niet nuttig kunnen zijn, langzamerhand wat meer aandacht
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te schenken aan den strijd van Hitler, die het beste bloed ter wereld heeft ingezet 
om dat gangsterdom te vernietigen? Begint het er thans ook voor U naar uit te zien, 
dat deze Hitler het wel eens kon winnen, en dat het dan van belang kan zijn Uw draai 
te nemen? Gelooft ons, heeren plutocraten en captains van het Geld, de wolf in 
schaapshuid heeft zich nog nimmer afdoende kunnen camoufleeren. Zijn aard komt toch 
steeds weer boven!
Een volgend artikel zal onzen lezers de bewijzen daarvan leveren.

26 januari 1942  Meisjesjeugdwerk Sacramentsparochie. -
In het jeugdhuis van de Sacramentsparochie vroeg het meisjesjeugdwerk dezer parochie 
Zondagavond voor het eerst sinds het uitbreken van den oorlog weer de aandacht voor 
een uitvoering.
Ondanks de slechte weersomstandigheden hadden zeer velen een gang naar het bekende 
jeugdhuis gemaakt. Zij werden verwelkomd door kapelaan Driessen die met een enkel 
woord de vertooning inleidde [...]

8 mei 1942  Voor 2 broertjes van 7 en 10 j. en voor eenige andere niet-Nederl. Isr. 
kinderen, zoeken wij PLEEGGEZINNEN tegen nader overeen te komen vergoeding. Br. 
Contrôlecommissie Joodsche Raad. Oude Schans 74. [herhaald 21 mei 1942]

18 februari 1943  Getrouwd: C. D. VAN DER VLIET en G. CORBA
18 Februari 1943
Overveen, "Vaart en Duin"
Amsterdam, Minervalaan 72

30 juli 1943  [laatste bericht in de krant van Joodsche Raad]

24 augustus 1943  In het bezit van de auteur zijn vier foto’s van een zestal paters 
voor en in huis en op de fiets en op het gras.
De tekst op alle vier luidt: "‘t Krààànske" 24 aug. 43
Hierop staat Heeroom Andre en wellicht ook pater Ruijgers

23 september 1943  laatste nummer van Het Joodsche Weekblad

15 oktober 1943  JODEN-RAZZIA TE AMSTERDAM
In den nacht van 28 en 29 September is opnieuw een razzia losgebarsten over de 
laatste paar duizend Joden, die nog te Amsterdam waren overgebleven. De Groene 
Politie is te middernacht, in samenwerking met Nederlandsche Politie, zijn luguber 
werk begonnen. Nog dienzelfden dag werden enkele duizenden Joden doorgestuurd naar 
Vught en Westerbork. 
De aanval was ditmaal gericht op hen, die voorzien waren van het z.g. 120.000-
stempel, een "Sperr"-stempel, dat oorspronkelijk uit gunst werd gegeven en later voor
duizenden guldens of kostbare diamanten verkrijgbaar was. De laatste maanden voor de 
razzia waren zij, die in het bezit gesteld waren van deze stempels, op last van de 
Duitschers naar Amsterdam-Oost verhuisd, waar de jacht nu gemakkelijker kon 
geschieden. 
De andere categorie, waarvoor deze razzia op touw was gezet, betrof het overgebleven 
deel van de leden van den Joodschen Raad, waaronder o.m. het personeel uit de 
ziekenhuizen. Onder hen bevonden zich ook de voorzitters van den Joodschen Raad, de 
heer Asscher en prof. Cohen. Dat ook de patiënten uit de ziekenhuizen tot de 
slachtoffers behoorden, behoeft nauwelijks vermeld te worden. Dat de Duitschers juist
den Oudejaarsavond van de Joden uitkozen voor deze gruwelen, getuigt weer van hun 
"fijnen Germaanschen geest". Woensdag 29 September begon nl. het nieuwe Joodsche jaar
7704. 
Ook in het Gooi, o.a. te Huizen, Naarden en Bussum, leende de Nederlandsche politie 
er zich toe mede te werken de laatst overgebleven Joden op te halen, terwijl zij, die
gemeend hadden te Barneveld bescherming te vinden, het lot der andere meegevoerden 
moesten deelen. 
Vele Joden pleegden dien nacht zelfmoord.

25 oktober 1943  Duitsche firma zoekt werkplaatsen, 
die houten onderdeelen voor kamerlampen fabriceeren, alsmede firma’s, die lampekappen
vervaardigen. Aanb. aan: Herbert O. F. Knoke, Minervalaan 72 Tel. 98300, A’dam
Wellicht is deze Herbert Knoke dezelfde als de Knoke uit Duitsland die 
verbindingsmiddelen produceert en verkoopt, 
zie http://www.herbert-knoke.de/knoke/de/index.php 
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oktober 1943  In de familie de Gorter wordt verteld dat een Duitse buurman 
- wellicht bovengenoemde Herbert Knoke [later gecorrigeerd naar Alois Miedl!] - het 
gezin van den Bergh had gewaarschuwd dat ze zeer binnenkort zouden worden opgepakt. 
Het gezin is toen via de achtertuinen gevlucht naar de achterliggende straat. Van 
daaruit is Anne-Marie naar Sprundel gebracht, de tweeling en de ouders gescheiden 
naar elders, de ouders naar Laren en de tweeling naar Noord Schaarwoude.

16 oktober 1943  Aandeelhouders in den KUNSTHANDEL J. GOUDSTIKKER N.V. 
in liquidatie worden opgeroepen tot de jaarlyksche algemeene vergadering op 28 
October 1943, des morgens 11 u., ten kantore der vennootschap. 
Agenda: 1. Vaststelling van en voorstellen met betrekking tot de balansen en verlies-
en winstrekeningen over de boekjaren 1941 en 1942 en de winstverdeeling. 2. 
Verleening van eervol ontslag, wegens ziekte, aan een der liquidateuren en benoeming 
van een opvolger. 
Balansen, verlies- en winstrekeningen, toelichtingen en accountantsrapporten liggen 
van heden af ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

14 december 1943  Goede werkster 1 x p. w. Hoog loon. Minervalaan 72 hs.

21 februari 1944  Aandeelhouders in de Naamloos Vennootschap Kunsthandel 
J. Goudstikker N.V. in liquidatie te Amsterdam worden opgeroepen tot de buitengewone 
algemeene vergadering van aandeelhouders op Maandag 28 Februari 1944 des namiddags 
drie uur in het perceel Van Breestraat 107 b te Amsterdam. 
Agenda: Verleening eervol ontslag aan een der liquiidateuren en benoeming van een 
opvolger

13 maart 1944  Het kantoor van NOTARIS ARNOLD v. d. BERGH 
Westeinde 24, Amsterdam, is overgedaan op NOTARIS J.W. ANTON SCHEPERS Valeriusstraat 
135, Amsterdam. 
Notaris ANTON SCHEPERS deelt mede: 
1e. dat zijn tijd. kantooradres is: Valeriusstr. 135, A'dam-Z., tel. 90-6-97, 
(tramlijnen 2 of 16, halte Valeriuspl.). Spr.uren volg. afspr. (Ook 's avonds). 
2e. dat de waarneming van het kantoor van Notaris Arnold v. d. Bergh door de heeren 
mr. Als, Bruijning en Not. Overberg geëindigd is (voortaan dus eveneens uitsluit. 
tel. 90-6-97). 
3e. dat hij bewaarder is van de akten van de Nots. Arn. v. d. Bergh, Spier, J. D. 
Vriesendorp, Jhr. van Nispen en H. J. v. Doorn. Hij verzoekt van zijn telef.-nummer 
90-6-97 aanteek. te willen houden in oude en eerstv. telef.gids (Beroepenlijst, rubr.
Nots.) door den naam Massee (met tel.no.'s) te vervangen door den naam Schepers met 
tel. 90-6-97.

12 augustus 1944  Meisje gevr. v. 9-5 u. Zond. en 2 middagen vrij; kl. gezin, proma 
beh. Mevr. Van Hees. tel. 91677, Minervalaan 72 hs

7 oktober 1944  Onze onderduikers na de bevrijding.
Nu uiteraard thans de plannen worden ontworpen om onze ondergedoken landgenoten na de
bevrijding te helpen, hun plaats weer in te nemen, willen wij in de eerste plaats 
erop wijzen, dat mede hiertoe een beroep zal moeten worden gedaan op de illegale 
werkers. Dit geldt vooral voor de zwaarst getroffen categorie, dat zijn zij, wier 
gezinsverband verloren is gegaan en die geen tehuis meer hebben. De plannen voor deze
hulpverlening zullen bij de bevrijding gereed moeten zijn. Voor velen van de 
getroffenen zal terstond behoefte bestaan aan voorlopige huisvesting en materiële 
hulpverlening, gezinsleden moeten worden opgespoord en bij elkaar gebracht, in de
voogdij van pleegkinderen, wier ouders omgekomen of gedeporteerd zijn, zal moeten 
worden voorzien, belangen van afwezigen zullen moeten worden behartigd enz. Wij 
wijzen op enkele der moeilijkheden, die zich hierbij zullen voordoen en die maken, 
dat dit hulpverleningswerk een bijzonder karakter draagt. Vele pleegouders kennen van
de hun toevertrouwde kinderen slechts voornamen, de eigen ouders vaak uitsluitend 
schuilnamen van hen, die hun bemiddeling hebben verleend, en dikwijls zijn zij, die 
als tusschenpersoon optraden, weggevoerd of gedood. Slechts zij, die in het werk 
thuis zijn, kunnen de beschikbare gegevens combineren. Een zuiver ambtelijke 
registratie zou vertraagd worden door de vele werkzaamheden, die door de overheid 
moeten worden verricht; een hulpverleningsbureau daarentegen zal, vooral wanneer het 
over de gegevens van ter zake kundige illegale werkers kan beschikken, vlugger een 
einde kunnen maken aan de ontzettende onzekerheid, waarin velen verkeren. Voor de 
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voorziening in de voogdij kan het advies van hen, die met de pleegouders contact 
hebben onderhouden, van waarde zijn. Veel ondergedokenen, die geen tehuis meer 
hebben, zullen spoedig van adres moeten veranderen, omdat zij beslist onvoldoende 
zijn gehuisvest, omdat zij hun gezinsverband willen herstellen, om orde op zaken te 
brengen in de oude plaats van inwoning, enz. Speciaal voor alleenstaande personen zal
op de gastvrijheid van Nederlandse gezinnen een beroep moeten worden gedaan. Ook de 
organisatie hiervan kan vergemakkelijkt worden door hen, die bij hun ondergrondse 
werk adressen en ondergedokenen hebben leren kennen. Moeilijk zal het zijn de 
gegrondheid van aanvragen om materiële hulpverlening te toetsen; gegevens die over 
deze tijd thans beschikbaar zijn, kunnen waardevolle aanwijzingen opleveren. Wij 
hebben enkele moeilijkheden aangestipt, om naar voren te brengen, dat de organisatie 
van dit hulpverleningswerk een bijzonder karakter zal moeten dragen, niet omdat het 
lot van hun ondergedoken landgenoten a priori zwaarder is dan dat van andere 
oorlogsslachtoffers, maar omdat zich hierbij vragen voordoen, die een bijzondere 
kennis van zaken eisen.

13 oktober 1944  Heden ontvingen wij het droevig bericht, dat op 1 October, na een 
kortstondige ziekte, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, in Vught is 
overleden onze eenige, innig geliefde zuster MARIA RUYGERS echtg. van Theo Grips in 
den ouderdom van 38 j. Breda: J. Ruygers, E. Ruygers-Beekers. Rijswijk: G. Ruygers, 
C. Ruygers-Smulders. Hoeven (N.B.) Prof. H. Ruygers. Duitschland: Jac. Ruygers. 
Breda: H. Ruygers. C. Ruygers-Klemans. Jos. Ruygers. A. Ruygers-Michielsen. A. 
Ruygers.
Uitvaart en begrafenis hebben Donderdag 2 October te Vught plaats gehad.

30 oktober 1944  30 October 1944
WESTFRONT. Breda, Loon op Zand en Goes bevrijd. In Z.-Vlaanderen dringen de Canadezen
de Duitsers in zee terug. Zij zijn thans Zuidzande tot op 2 km. genaderd. Op Z.-
Beveland hebben de Canadezen, die langs de landzijde het eiland zijn binnengedrongen,
contact gemaakt met de bij Hoedekenskerke gelande Engelse troepen en bij hun 
gezamenlijke opmars hebben zij Goes bevrijd. Zware bommenwerpers der R.A.F. 
bestookten gisteren opnieuw de Duitse gevechtsopstellingen op Walcheren. Tussen B. O.
Zoom en Roozendaal bieden de Duitsers heftige tegenstand. Zij werpen hier zelfs 
parachutisten in de strijd in hun wanhopige poging de opmarsch der Geallieerden te 
stuiten. Gistermorgen rukken Canadezen, Amerikanen en Britten Breda binnen. Tegen de 
avond was de stad stevig in Geallieerde handen. Vanuit Breda rukten de Amerikanen op 
in de richting van Rozendaal. Zij stonden gisteravond voorbij Sprundel. In Roozendaal
hebben straatgevechten plaats. De vanuit Tilburg in N.W. richting oprukkende Britten 
bevrijden Loon op Zand en staan thans 6 a 7 km. van de Maas bij Raamdonksveer. Langs 
de weg den Bosch-Tilburg verdedigen de Duitsers zich wanhopig om bun aftocht gedekt 
te houden. Ten O. van de Brabantse corridor hebben de Amerikanen met tegenslag te 
kampen. De Duitse tegenaanvallen worden hier steeds heviger. De Duitsers hebben hier 
een gemotoriseerde divisie in de strijd geworpen gesteund door vele tanks. Nadat de 
Duitsers Zaterdag een bruggehoofd over bet Deurnse kanaal hebben gevormd, Meyel 
hebben hernomen, moesten de Amerikanen zich gisteren ook uit Liesel 14 km. Z.O. van 
Helmond terugtrekken. Merkwaardig spreken de Duitsers in dit gebied over Amerikaanse 
aanvallen die werden afgeslagen. Typhoons en Spitfires mengden zich gisteren inde 
strijd en vernielden 7 tanks, terwijl anti-tankgeschut nog andere tanks vernietigde. 
Nadat Zaterdag de brug bij Roermond volkomen werd vernield en die bij Venlo werd 
beschadigd, werd de brug bij Venlo gisteren opnieuw gebombardeerd. Zaterdag werd 
Keulen overdag zeer zwaar gebombardeerd. Gisteren deden Mosquito’s weer 2 zware 
aanvallen op Keulen.

6 december 1944  NEDERLANDSCKF VEREENIGING TOT BIJSTAND AAN JOODSCHE MINDERJARIGEN
Bovenstaande Vereeniging, de voortzetting van het sinds eenigen tijd op dit gebied 
werkzame comité, heeft thans in het Gezellenhuis, Don Boscostraat 1, Kamer 167, 
ingericht een afdeeling "Documentatie", waar een kaartsysteem wordt aangehouden 
betreffende minderjarigen, welke in bevrijd gebied los van hun ouders of wettelijke 
voogden worden aangetroffen. De bedoeling is het herstellen van contact tusschen 
ouders en andere naaste familieleden eenerzijdsch, de minderjarigen anderzijdsch, en 
voorts, het verkrijgen van een uitgangspunt voor bijstand aan verweesden. Hun, die 
kinderen van anderen tijdens de bezettingsperiode of daarna tot zich genomen hebben 
en het contact met de ouders hebben verloren, wordt dringend verzocht hiervan ten 
spoedigste opgave te doen onder vermelding van geboorte-datum, geboorteplaats, 
religie van de(n) minderjarige en van wat bekend is omtrent het lot der ouders. Zoo 
mogelijk ook gegevens omtrent genoten - en voor het kind gewenscht onderwijs. 
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Anderzijdsch kunnen degenen die zoon, dochter of ander minderjarig familielid zoeken,
daarvan opgave doen, gaarne order bij sluiting van een postzegel voor antwoord. 
Degenen, die zich reeds in verbinding stelden met één onzer plaatselijke 
correspondenten of met het Centrale Registratie-Bureau voor Joden te Maastricht, 
behoeven niet opnieuw te schrijven, daar dezen hun lijsten aan ons doorgeven. Men 
verleent zijn medewerking door zooveel mogelijk schriftelijk sf te doen. Het bureau 
zal voorloopig voor het publiek echter geopend zijn op Dinsdagmiddag, Woensdagmiddag 
en Donderdagmiddag van 1.30 tot 4.30. De voorzitter dezer Vereeniging, die zich bezig
houdt met verzorging, opvoeding, onderwijs en beroepskeuze van Joodsche 
minderjarigen, en van niet-Joodsche minderjarigen voor zoover geen hulp kan worden 
geboden door oudere zusterverenigingen, zal doorgaans te spreken zijn op 
Maandagmiddag en Vrijdagmiddag tusschen 3.30 en 4.30, alsmede na afspraak.

15 december 1944  HULP AAN GETROFFENEN IN BEVRIJD GEBIED.
Voor den zender "Herrijzend Nederland" sprak een inwoner van Eindhoven over de wijze,
waarop in het bevrijde gebied hulp wordt verleend aan de verschillende 
bevolkingsgroepen, die hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn vooreerst voornamelijk 
onderduikers, evacué's en vluchtelingen. Op tal van wijzen wordt deze lieden hulp 
verleend, maar de moeilijkheden zijn groot: er is groote nood, er moet direct 
ingegrepen worden en de hulpmiddelen zijn schaarsch. Er zijn voorbeelden van goede 
organisatie op dit gebied. Na het bombardement van Eindhoven zijn duizenden de stad 
uitgetrokken naar naburige dorpen, daar men bevreesd was voor herhaling. Door 
vrijwilligers werden zij daar verwezen naar een centrale post waar de huisvesting 
geregeld werd. Spoedig waren meer dan 3000 porties warm eten beschikbaar. 
Ingeschakeld werden: Het Centraal Bureau voor getroffenen in Eindhoven, het Bureau 
Huisvesting, de schade-enquête commissie, de distributiedienst voor levensmiddelen en
huishoudelijke artikelen en een aantal particuliere vereenigingen.
De onderduikers vereischen weer een aparte zorg. In vele gevallen werden ze 
ingeschreven in afzonderlijke registers, ontvingen daarna bonkaarten en werden 
verwezen naar het arbeidsbureau. In sommige gevallen werd steun verleend. Doch dit 
systeem bleek toch niet te voldoen. Aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden 
geschiedde niet vlot en van de regeling werd misbruik gemaakt. Er is nu een nieuwe 
instantie, die de geheele zorg voor de onderduikers overneemt; deze is samengesteld 
uit de voormalige ondergrondsohe organisaties, die samenwerken met politie en 
arbeidsbureaux.
Ondergedoken kinderen hebben vaak in jaren geen onderwijs genoten. Een voorname taak 
is het, deze kinderen weer in contact met de ouders te brengen. Doch veelal betreft 
het hier Joodsche kinderen, wier ouders wel niet meer zullen terugkeeren. Er zullen 
voor dergelijke gevallen internaten opgericht moeten worden.
Bij het onderbrengen van geëvacueerden en vluchtelingen is men vaak verstandig en 
juist te werk gegaan, maar er zijn ook veel fouten en zelfs blunders gemaakt. Hier en
daar was zelfs de organisatie zoo gebrekkig, dat de wensen ontstond naar een sterken 
man. Dit zal echter niet noodig zijn, mits maar de leiding in handen is van menschen 
met gezond verstand, die een overzicht hebben over het geheel en die krachtig en 
eensgezind kunnen aanpakken. We kunnen wel zeggen, dat zulks reeds nu het geval is. 
We mogen nog niet juichen, maar het gaat goed.

#19430701  27   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Netherlands l.theelen@on.nl 

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Anne-Marie van den Bergh in Sprundel

20 april 1945  
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7 juni 1945  Zij die volmachten onder zich hebben of lasthebbers zijn van afwezige 
cliënten van de notarissen ARNOLD v. d. BERGH en E. SPIER of hun gewezen 
plaatsvervangers Mr. C. E. MASSEE en A. D. TH. BRUIJNING, worden uitgenoodigd zich in
verbinding te stellen met notaris ARNOLD V. D. BERGH, tijdelijk Keizersgracht 634, 
Amsterdam.

15 juni 1945  POLITIEKE GEVANGENE
JACQUES RUYGERS, geb. 27 Mei 1915, secret. chem. fabr. Rhemis te Rhenen, werd op 14 
Aug. 1944 gearresteerd, overgebracht naar Arnhem, vandaar 4 Sept. naar Vught, vandaar
6 of 7 Sept. op transport naar Oraniënburg. Verder ontbreekt nog ieder spoor
Graag inlichtingen bij H. Ruygers.
Hoeven, Seminarie.   105

10 juli 1945  Persoonsbewijs van Leo Bastiaensen met Aanteekeningen van bevoegd gezag
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10/7’45 Ingeleverd zeven+dertig bankb. a f100,-
BOERENLEENBANK

HOEVEN
10/7’45. Ingel. vier bankb. a f100,- eigenaar st. antoniusfonds, Bisdom Breda

4 juli 1945  In het Duitsche concentratiekamp Bergen-Belsen 
resp. te Tröbitz (Sachsen) zijn overleden onze lieve Ouders en Grootouders SIMON VAN 
DEN BERGH. In den leeftijd van 57 jaar, en SERAPHINE VAN DEN BERGH—Knurr, in den 
leeftijd van 49 jaar resp. op 6 Maart 1945 en begin Mei j.1. 
R'dam, Heemr.singel 131. 
H. F. SCHWABACHE-v. d. Bergh 
K. D. SCHWABACHER en Kind 
Nijmegen, I. F. v. d. BERGH. Prinses Irene Brigade. 
Den Haag: H. A. v. d. BERGH. 
Rotterdam. E. v. d. BERGH.

10 mei 2020  Seraphina van den Bergh (Knurr)
Also Known As: "Knur"
Birthdate: November 06, 1895 
Birthplace: Rotterdam, Government of Rotterdam, South Holland, The Netherlands 
Death: May 09, 1945 (49) 
Tröbitz, Brandenburg, Germany (Holocaust: deported to Bergen Belsen concentration 
camp)  
Place of Burial: Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, Netherlands
Immediate Family: Daughter of Friede Joseph Knurr and Hannchen Cohen 
Wife of Simon van den Bergh 
Mother of Henriette Frederika Schwabacher; Joseph Frederik van den Bergh; Herman 
Abraham van den Bergh and Elsa van Rees 
Sister of Betje Knurr and Alida Knurr

25 augustus 1945  Na langdurige onzekerheid ontvingen wij nu het bericht 
dat onze dierbare broer, zwager en oom,
JACQUES TH. M. G. RUYGERS
in het kamp Bergen-Belsen pl.m. 20 Febr. 1945 is overleden, nog voorzien van de 
laatste H.H. Sacramenten.
Vught, TH. GRIPS
Breda, J. RUYGERS  E. RUYGERS-Beekers en kinderen
Rijswijk, G. RUYGERS  C. RUYGERS-Smulders
Hoeven, Seminarie, H. RUYGERS pr.
Breda  H. RUYGERS C. RUYGERS-Klemans JOS. RUYGERS A. RUYGERS-Michielse ANT RUYGERS en
Verloofde
De solemnele Uitvaart zal geschieden op Maandag 3 Sept. te 10.30 in de H. Hartkerk, 
Baronielaan te Breda.
Geen bezoek.
Breda, 14 Aug. 1945.
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Corresp. adres: Weth. Romboutsstr. 60, Breda.

29 maart 1946  Heden bereikte ons via het Rode Kruis het ontstellend bericht, dat in 
het concentratiekamp Bergen-Belsen op 13 Maart 1945 is overleden mijn innig geliefde 
echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon zwager en oom,
Johannes Theodorus Woortman,
illegaal Theo de Bruin
in de ouderdom van 40 jaar.
L. M. Woortman-Glasoog.
Hetty.
Minnie en verdere familie.
Ruyschstraat 12 I, A’dam.
Bij vele ex-onderduikers blijft hij in dankbare herinnering voortleven.

23 juli 1946  Gevr. net meisje v. d. e. n. goed kunnende koken v.g.g.v. Goed loon. 
Van Hees, Minervalaan 72 hs.

17 september 1946  OPROEP 
De N.V. Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij door het Nederl. 
Beheersinstituut, Bureau Amsterdam, benoemd tot beheerder over NOTARIS J. W. A. 
SCHEPERS destijds VALERIUSSTRAAT 135 bv., AMSTERDAM-Zuid. roept allen op, die gelden 
of goederen van hem te vorderen hebben of die gedurende de jaren der bezetting gelden
of goederen aan hem hebben toevertrouwd, dan wel betalingen ten behoeve van derden 
aan hem hebben verricht, hiervan vóór 1 October 1946 schriftelijk opgave te 
verstrekken ten kantore der Vennootschap, Heerengracht 320, Amsterdam-C. Indien reeds
opgave hiervan werd verstrekt, behoeft deze niet opnieuw te worden ingediend. 
Vorderingen na 1 October 1946 ingediend, zullen niet meer kunnen worden erkend. 
De Beheerder N.V. Hollandsche Belegging en Beheer Mij.

Lezers schrijven ons: Van armbestuur en N.I.I.S.A.
2 mei 1947  Lezers schrijven ons: Van armbestuur en N.I.I.S.A.
Het artikel in een vorig nummer van Mr. Dr. A. Büchenbacher behandelde de vorm van 
het Joods Maatschappelijk werk in Amsterdam, meer in het bijzonder na de bevrijding. 
Het lijkt mij nuttig en zelfs — na velerlei misvattingen, die in zittingen van de 
Kerkeraad zijn verkondigd — noodzakelijk, de lezers een inzicht te geven in het werk 
van het Ned. Isr. Armbestuur te vóór, tijdens en na de bezetting. Dit artikel is 
tevens bedoeld om een klein steentje bij te dragen tot de heropbouw van het Joods 
maatschappelijk werk in Amsterdam. Het zal uit den aard der zaak slechts uiterst 
beknopt en dus onvolledig moeten zijn. Het Ned. Isr. Armbestuur te Amsterdam (bij 
afkorting ook wel genaamd N.I.A.) dateert reeds van kort na de Napoleontische tijd. 
Het werd opgericht bij Koninklijk besluit, teneinde het geheele armwezen onder de 
Ned. Israëlieten in Amsterdam te leiden. Daaronder vielen ook de verpleging van 
zieken en de verzorging van oudelieden. Het is van algemeene bekendheid, op welk een 
voortreffelijke wijze in de loop der jaren in die behoeften werd voorzien: Het Ned. 
Isr. Ziekenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht en het daaraan verbonden 
oudeliedengesticht waren onder de eminente leiding van hun opvolgende voorzitters (ik
wil uit de allerlaatste tijd slechts de namen noemen van Armand Maij, Philips en de 
Hartogh) gegroeid tot model-inrichtingen, die de trots van de Amsterdamse Jood 
uitmaakten. Daarnaast werd ook de eigenlijke armenzorg beoefend: een leenfonds werd 
gesticht, de uitdeeling van matzes en andere Pesach-artikelen geschiedde op ruime 
schaal en ook werd ondersteuning verleend aan behoeftigen. In dit laatste werd het 
Armbestuur echter ten zeerste gehandicapt door het systeem van de burgerlijke 
armverzorging. Hoewel de Armenwet voorschrijft, dat kerkelijke steun praevaleert, was
- en is - de practijk precies omgekeerd: De burgerlijke overheid gaf en geeft het 
grote steunbedrag. Wel heeft de kerkelijke instantie dan het recht (en volgens de 
armenwet zelfs in zekere mate tot plicht) bijsteun in contanten te verschaffen, doch 
het bedrag van de gemeentelijke steun wordt verminderd met 2/3 van het bedrag, dat de
kerkelijke instantie aan de gesteunde verstrekt. Dit komt dus daarop neer, dat 
slechts Va van het bedrag van de diaconale bijsteun aan de gesteunde ten goede komt 
en het overige verdwijnt in de schatkist van de gemeente Amsterdam. Het spreekt wel 
vanzelf, dat daarom het Armbestuur zich bepaalde tot een zeer gering bedrag aan 
bijsteun (de Port. Isr. gemeente onttrok zich, m.i. terecht, zelfs geheel aan die 
z.g. verplichting), doch zelfs een bedrag van f0.50 van bijsteun per gezin, waartoe 
het Ned. Isr. Armbestuur zich in de laatste jaren voor de oorlog beperkte beteekende 
voor die instellihg toch nog een offer van ca. f30.000 per jaar, •waarvan slechts f 
10.000 aan de gesteunden ten goede kwam. Wel werd steun in natura verstrekt en mocht 
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bij bijzondere gelegenheden, als bijv. Joumtouwiem, strenge vorst e.d. een klein 
bedrag in geld worden verstrekt, van welke gelegenheden het Armbestuur een gretig 
gebruik maakte, doch het kwam toch wel daarop neer, dat het Armbestuur zich in 
hoofdzaak diende te beperken tot zijn leenfonds, steun aan stille armen, die om een 
of andere reden niet door de burgerlijke overheid onderhouden werden, en vooral de 
leiding van het ziekenhuis en het oudeliedengesticht. Hier moet een misvatting worden
rechtgezet, die in de debatten in de Kerkeraad tot uiting kwam. Enige leden 
verkondigden, dat de kapitalen van het Armbestuur voor een groot deel -afkomstig zijn
van de Hoofdsynagoge, die immers 25% en een tijd lang zelfs iets meer als subsidie 
aan het Armbestuur afstond. Ongetwijfeld was dit laatste juist, doch die gehele 
subsidie werd besteed niet voor kapitaalvorming, doch voor dekking van de jaarlijkse 
exploitatie-tekorten. De kapitalen werden in de loop der decennia gevormd uit 
belangrijke schenkingen en erfenissen door rijke en milde geloofsgenoten, bij wie het
armbestuur al een even goede naam had als bij de gesteunden zelf. Ontelbaar is het 
aantal van hen, die in ziekenhuis en oudeliedengesticht een liefderijke verzorging 
hebben gevonden. Tijdens de bezetting kon dit zegenrijke werk zelfs in enorme omvang 
worden verricht. Honderdtallen Joden, die in de gebouwen van het Armbestuur een naar 
omstandigheden veilige schuilplaats zagen, werden daarin opgenomen, hetzij als 
verpleegde dan wel als employé, met als gevolg een overbelast apparaat, dat ondanks 
de moeilijke voedselomstandigheden en het gebrek aan letterlijk alle materialen voor 
verpleging en verzorging uitnemend werd gehanteerd, (In •dit verband moge de naam van
wijlen mevr. S. Levisson-Asscher hier met ere worden genoemd), totdat ook aan deze 
schijn-veiligheid het tragische einde kwam. Na de bevrijding bleken nog slechts een 
drietal bestuurders van de vijftien aanwezig te zijn, waarbij zich later nog een 
vierde, uit Westerbork ontslagen, voegde. Deze vier bestuurders vonden hun levenswerk
totaal verwoest: het N.I.Z. en het oudeliedengesticht waren - hoofdzakelijk door 
sloping door het publiek - niet veel meer dan rompen van gebouwen en vertrekken. 
Trouwens, die gebouwen - zelfs al zouden zij intact gebleven zijn - waren veel te 
groot geworden voor de zozeer gedunde Joodse bevolking. Het voornaamste werk van het 
Armbestuur was dus de bestuurders uit de hand geslagen. Daarbij kwam, dat men in de 
beginne — en die toestand heeft ettelijke maanden geduurd en is nog steeds niet 
geheel opgehelderd — tengevolge van het volkomen ontbreken van boeken en bescheiden 
(alles was geroofd of vernield) niet het flauwste inzicht kon krijgen van de 
financiën van het Armbestuur. De eerste taak der bestuurders moest dus zijn en was 
dan ook (behalve het aanvragen van rechtsherstel der instelling, dat spoedig werd 
verleend) het geweldig omvattende onderzoek naar het — gelijk bekend — oorspronkelijk
zo belangrijke kapitaal. Daartoe ging men op zoek naar een goede penningmeester, doch
iedereen was destijds zo overbelast met werk voor zichzelf en anderen, dat die 
pogingen tevergeefs waren. Wel werd onmiddellijk een accountant aangesteld, die nog 
steeds bezig is met het omvangrijke opsporingswerk, terwijl de voorzitter, nu wijlen 
Dr. J. de Hartogh, ook het tijdelijke penningmeesterschap op zich nam. Hier past een 
woord van eerbiedige hulde aan deze man, die — nadat hij vóór en tijdens de bezetting
zich een waardig opvolger van de eminente voorzitter Dr. S. J. Philips had getoond — 
na de oorlog ondanks zijn hoge leeftijd al zijn tijd wijdde aan de reconstructie van 
het Armbestuur. Men bedenke eens goed, welk een reuzenarbeid hier verricht moest 
worden door enkelingen, die slechts weinig vrije tijd ter beschikking hadden en 
beroofd waren van alle boeken en bescheiden, die — met een uitgebreid en deskundig 
personeel — het vooroorlogse Armbestuur ter beschikking stonden. Er bleek ook 
behoefte te zijn aan een jeugdige medebestuurder, die tevens de taak van secretaris 
op zich nam. Deze werd gevonden in de persoon van de heer Mr. J. A. B. Gomperts, die 
zich een bekwaam en toegewijd secretaris toonde. Daar er nog geen Kerkeraad was, kon-
zijn benoeming niet op de reglementair voorgeschreven wijze geschieden, n.l, door dit
college op voordracht van het Armbestuur en de Commissie uit de Kerkeraad voor het 
Armwezen en de Sociale Voorzorg, doch bestuurders achtten zich op grond van de 
bestaande noodtoestand volkomen gerechtigd (ook de eerste Kerkeraad werd later op 
onregelmatige wijze geformeerd) na goedkeuring door het enige nog aanwezige lid van 
bedoelde Commissie uit de oude Kerkeraad, tot die benoeming, die natuurlijk als een 
voorlopige gold, over te gaan. Later is die benoeming, evenals die van de nog 
overgebleven 'oude leden van het Armbestuur, voor zover zij zich beschikbaar stelden,
bekrachtigd door het Ned. Beheersinstituut. Aanleiding tot die bekrachtiging was een 
eis van de Directie der Grootboeken, die geen rente wilden uitkeren, indien niet de 
benoeming van alle leden door het Beheersinstituut werd bekrachtigd, of eigenlijk 
opnieuw geschiedde. Toen bleek, dat het Armbestuur weer over enige middelen kon 
beschikken, werd onmiddellijk met het sociale werk een aanvang gemaakt. Gelijk 
gezegd, de voornaamste arbeid, de zorg voor zieken en oudelieden, was de bestuurders 
uit de hand geslagen. Bleef over de sociale arbeid in de engere zin. Bestuurders 
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begrepen ten volle, dat een nieuwe tijd was aangebroken en dat de bakens met het 
getij verzet moesten worden: Zij wensten niet voort te gaan met de bedeling van f 
0.50 per week (trouwens waren helaas de meeste vroeger daarvoor in aanmerking 
komenden gedeporteerd), doch hulp en steun te bieden aan door oorlog, bezetting of 
deportatie sociaal losgeslagenen en voorts aan hen, die op grond van ziekte, 
invaliditeit of ouderdom in aanmerking kwamen voor financiële hulp voor verpleging of
verzorging in een gesticht of elders. In overeenstemming met dit streven werd in 
principe besloten, de naam van het Armbestuur te veranderen in: Ned. Isr. Instelling 
voor Socialen Arbeid (N.I.I.S.A.). De daartoe gevorderde reglementswijziging werd 
overgelaten aan het nieuwe door de Kerkeraad te kiezen college. Een bureau werd 
ingericht, eerst in het gebouw van De Joodse Invalide; daarna in de Beurs voor den 
Diamanthandel, een administratrice aangesteld, die met het bestuur alle ingekomen 
aanvragen behandelt, een enquêteur benoemd, kortom de poort werd opengezet voor alle 
inkomende steunaanvragen, die alle nauwkeurig werden behandeld en, zo enigszins 
redelijk, toegestaan. Ook de uitdeling van matzes en andere Pesachgoederen werd op 
ruime schaal hervat. Bij een en ander werd gestreefd naar samenwerking met alle 
daarvoor in aanmerking komende Joodse instanties. Dat het aantal ingekomen 
steunaanvragen en gesteunden in de eerste tijd betrekkelijk gering is geweest, moet, 
behalve aan de onbekendheid van het publiek met de hervatting van het werk (hoewel 
daarover de nodige publicaties in de Joodse pers geschiedden), worden geweten aan het
feit, dat, toen de N.I.I.S.A. haar werk nog niet in enige omvang kon hervatten, 
andere instanties als de J.J.C. en de sociale afdeling van de Ned. Isr. 
Hoofdsynagoge, het werk met succes hadden ter hand genomen. Thans bestaat een 
harmonieuse samenwerking met die lichamen, die, naar verwacht mag worden, in de 
toekomst zal leiden tot een innige band en hopenlijk zelfs tot een in elkaar opgaan 
dier verschillende instellingen, die immers alle hetzelfde doel beogen. Het oude 
thans afgetreden bestuur van de N.I.I.S.A. heeft ook met grote instemming begroet de 
plannen, die na de bevrijding zijn gerezen, om het gehele sociale werk onder de 
Amsterdamse — en zo spoedig mogelijk de Nederlandse — Joden onder te brengen in één 
verband en het heeft dan ook van harte medegewerkt aan de oprichting van de stichting
Joods Maatschappelijk Werk. Dat hierover een strijd is uitgebroken tussen zekere 
groepen, die blijkbaar ieder voor zich zekere machtsverhoudingen nastreven, valt voor
het Joodse sociale leven zeker te betreuren. Het afgetreden bestuur van de N.I.I.S.A.
heeft bij zijn candidaatstellingen voor het nieuwe bestuur een poging gedaan, om de 
tegenstellingen te overbruggen. Dat de Kerkeraad die pogingen blijkbaar niet heeft 
begrepen — en nog minder gewaardeerd —, pleit zeker niet tegen het streven, dat 
trouwens in zover is geslaagd, dat in het nieuwe bestuur op instigatie van de oude 
bestuursleden alle groepen in behoorlijke getalsterkte zijn vertegenwoordigd, die 
menen deel te moeten hebben aan het Joods maatschappelijk werk. Laten wij hopen, dat 
het nieuwe bestuur ten volle zal beseffen, dat een instelling als de N.I.I.S.A. geen 
politiek en geen praatcollege is, maar behoort te zijn een verzameling van noeste 
werkers op maatschappelijk gebied, die geen andere belangen behoren te dienen dan die
van hun lijdende en steunbehoevende medemensen. Laat de grondslag van de Joodse 
godsdienst, de Tsedaka, geen ijdel woord voor hen zijn.
Arn. van den Bergh.

Onze Trots en onze Troost
19 december 1947  Het grote gebouw aan het Weesperplein, het "Paleis 
der Weldadigheid" behoort niet meer aan de Joodse gemeenschap. Dinsdag 9 December, 's
middags te twaalf uur is het in handen van de gemeente Amsterdam overgegaan. Meer dan
twee jaren hebben de onderhandelingen, eerst in eigen kring, toen met de koper, 
geduurd. Het resultaat is vastgelegd in de verkoopsacte, gehonoreerd met een cheque 
van anderhalf millioen. 
Zij, die enigszins met de gang van zaken op de hoogte zijn, weten, dat na rijp 
overleg in de eerste plaats het bestuur van de J.I. maar verder ook alle Joodse 
instanties en personen, in deze zaak betrokken, homogeen zijn met deze verkoop. Het 
instandhouden van het gebouw zou offers vragen, die ver uitgaan boven de krachten van
de Joodse gemeenschap. Zelfs een vroeger opgeworpen plan, de kantoren van de Joodse 
Gemeente en van alle verdere Joodse instanties en verenigingen in de J.I. te 
concentreren, kon onmogelijk worden doorgevoerd. Zo is men dan noodgedwongen 
overgegaan tot de grote stap. Verkoop van wat Notaris van den Bergh bij de officiële 
overdracht karakteristiek noemde: "de trots van onze Joodse gemeenschap". 
Er was een weemoedige stemming bij deze overdracht. Omdat iedereen voelde de enorme 
betekenis van deze beslissing! Omdat men zich nog eenmaal confronteerde met de korte,
doch zo emotionele geschiedenis van het gebouw. Deze verhaalt toch van de meest 
uiteenlopende gebeurtenissen. Hier werd de hoogste, meest opofferende liefde ten toon
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gespreid; hier hebben leden van het Koninklijk Huis hun medeleven en sympathie 
betuigd. Maar hier ook heeft zich de diepste ellende afgespeeld; heeft men lammen en 
blinden van hun bed gelicht en weggevoerd. 
Aan dit stuk geschiedenis is Dinsdag, 9 December een einde gekomen; op die dag is het
gebouw voor ons gestorven; gestorven na een kort, maar veelbewogen leven. En met een 
"bekowedliche lawaje" ter aarde besteld.

Want bij deze overdracht waren belangrijke officiële personen aanwezig. De 
Opperrabbijn, de Burgemeester, de Wethouder en vele anderen. Er was een wederzijds 
begrip voor elkaars gevoelens. De toespraken van de Burgemeester en van wethouder 
Schokking deden zeer duidelijk uitkomen, hoezeer Amsterdam meevoelt met ons verleden.
De bestuurders der J.I. gaven van hun kant blijk van medewerking aan de sociale zorg 
en aan de toekomst van deze stad.
De toekomst van Amsterdam! "Als ik kijk naar het Noorden", zei wethouder Schokking, 
"zie ik de haven. Kijk ik naar het Zuiden, dan zie ik de Rijksverzekeringsbank. 
Tussen deze twee polen ligt het gebouw van de Joodse Invalide, als het symbool van 
het sociale werk." Een beeld van de toekomst! 
Wij Joden zijn echter gewend onze blik anders te richten en wel van het Westen naar 
het Oosten. En als we dan naar het Westen kijken, dan zien we de Jodenbreestraat en 
omgeving, het verdwenen oude ghetto. En in het Oosten zien we de Retiefbuurt, de 
stukgeslagen moderne Joodse wijk. Tussen deze twee polen ligt het gebouw van de 
Joodse Invalide, door het uitmoorden van deze twee Joodse wijken overbodig geworden. 
Een beeld van het verleden! 

Maar er is een troost. Als we maar verder kijken. Wél de richting van het oude ghetto
naar het moderne aanhoudend; wél de richting van West naar Oost, maar verder, verder.
Dan zien we... de Joodse Staat. Het is voor velen niet eenvoudig zo ver te zien, voor
velen, wier blik slechts de directe omgeving kan bevatten. 

Is er dan enig verband tussen de verkoop van het gebouw der Joodse Invalide en de tot
standkoming van de Joodse Staat? Ja! Niet wat de gebeurtenissen zelf, wel wat betreft
de periode, waarin de feiten plaats vinden. Wanneer we via de studie van wijlen dr. 
E. Boekman, kennis nemen van de demografie der Joden in Nederland, dan constateren we
dat onze gemeenschap een in getale afnemende was. Waarschijnlijk was toch eens de 
tijd aangebroken, dat deze steeds kleiner wordende groep niet meer in staat zou zijn,
het financieel zo moeilijk te exploiteren gebouw te behouden. 
De oorlog heeft dit proces aanmerkelijk versneld, zoals het ook de erkenning van de 
Joodse Staat heeft bespoedigd. De laatste tien jaren hebben een omwenteling teweeg 
gebracht, waardoor we plotseling voor feiten komen te staan, die anders nog eeuwen 
zouden behoeven om rijp te worden. Daarom ook is het niet toevallig, dat de erkenning
van de Joodse staat en de verkoop van de Joodse Invalide in een tijdsverloop van tien
dagen plaats vinden. 

De verkoop van de J.I. is een symptoom van onze veranderde positie. De plotselinge 
omwenteling, de revolutionnaire versnelling der geschiedenis laat één geslacht 
verschuivingen meemaken, die anders over meerdere zouden zijn verdeeld. Uit de 
feiten, die daaruit naar voren komen, uit de taak, die ons daardoor wordt opgelegd, 
moeten we onze consequenties trekken. Ons er op bezinnende, dat de constructie onzer 
gemeenschap veranderd is. Zeker, evenals vroeger moet de sociale taak ten onzent 
worden volbracht. Doch, hoe belangrijk deze ook voor onze gemeenschap kan zijn, zij 
zal nooit meer essentieel worden. Onze taak ligt elders. En met deze wetenschap 
zullen we de verkoop van de Joodse Invalide, eens "de trots van onze Joodse 
gemeenschap", rustig accepteren, staag verder bouwende aan de nieuwe trots van 
Israël. Die ten eeuwige dage ons zal zijn. 
E.v.A.

Publicatie Joodse Ereraad
21 mei 1948  Publicatie Joodse Ereraad
De kamer van de Joodse Ereraad, ingesteld door de Contact-Commissie der Joodse 
Coördinatie-commissies in Nederland, samengesteld uit D. Heymans, Dr. B. Karlsberg, 
Mevr. Dra. J. Nordheim-van Amerongen, I. Spangenthal en S. M. Vreedenburg tandarts, 
onder voorzitterschap van Mevr. C. E. L. van Rhyn-Leydesdorff, heeft op grond van 
zijn reglement (art. 6 lid 2) opgeroepen, ten einde van hun houding, gedragingen en 
handelingen gedurende de tijd der Duitse onderdrukking voor de Ereraad verantwoording
af te leggen hen die na 15 Augustus 1942 de functie van lid van de Joodse Raad zijn 
blijven vervullen en thans nog in leven zijn, te weten
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Notaris A. van den Bergh, Mr. A. B. Gomperts, A. Krouwer, Mr. S. van Lier en A. Soep.
Geen der opgeroepen personen is voor de Ereraad verschenen.
De Ereraad heeft al deze zaken gevoegd behandeld. 
Voor de vaststelling van de feiten is kennis genomen van:
a. een aantal nummers van het "Joodse Weekblad", uitgave van de Joodse Raad voor 
Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van A. Asscher en Prof. Dr. D. Cohen.
b. een aantal bekendmakingen, circulaires en brieven van de Joodse Raad;
c. een aantal bekendmakingen en bescheiden uitgegeven van officiële instanties 
tijdens de Duitse bezetting;
d. het artikel "Chronologie van de staking" in het nummer van 25 Februari 1947 van 
"Nederland in Oorlogstijd", orgaan van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie;
e. het boek van Mr. K. F. Berkley "Overzicht en ontstaan van de werkzaamheden en het 
streven van de Joodse Raad voor Amsterdam";
f. een intern rapport van de Joodse Raad betreffende de financiën van de Joodse 
Schouwburg.

De Ereraad legt er de nadruk op dat hij bij het vaststellen van zijn slotsom van de 
volgende stelling is uitgegaan: De laakbaarheid van handelingen gedurende de 
bezettingstijd mag uitsluitend worden beoordeeld naar de toenmalige feitelijke 
verhoudingen. Deze te beoordelen naar wat achteraf bekend is gewerden, is onjuist. 
Gelet moet worden op de bijzonder moeilijke omstandigheden van de opgeroepenen, die 
behoorden tot en opkwamen voor de belangen van een volksgroep, die zelf weer een 
minderheid was van een onder vijandelijke verdrukking levende bevolking.
Vooropgesteld wordt, dat de Ereraad uitgaat van de laakbaarheid van de houding, 
gedragingen en handelingen der beide voorzitters van de Joodse Raad, zoals deze is 
komen vast te staan bij uitspraak van de Ereraad d.d. 24 December '47. 
Bij de beoordeling van de houding, gedragingen en handelingen van de leden van de 
Joodse Raad voor Amsterdam komt men voor de vraag te staan welk verschil er is 
geweest tussen hun verantwoordelijkheid en die van de voorzitters. 
Tegenover de Duitsers hadden alleen de voorzitters verantwoordelijkheid. De namen der
leden kwamen na een eerste bekendmaking in het Joodse Weekblad nooit voor in 
openbaarmakingen of oproepingen.
Het met hebben van verantwoordelijkheid tegenover de Duitsers is echter voor de 
beoordeling van de Ereraad niet van overwegend belang; hier geldt alleen een 
verantwoordelijkheid tegenover de Joden. De leden van de Joodse raad hadden echter 
geen mandaat van de Joodse gemeenschap.
Principieel maakt het geen verschil of de leden al dan niet ten aanzien van elk punt 
geraadpleegd werden, zolang zij lid bleven, sanctioneerden zij de houding, 
gedragingen en handelingen van de voorzitters. Dat wil zeggen, dat zij zich onder 
meer verantwoordelijk stelden voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van
anti-Joodse maatregelen zoals bijvoorbeeld het verplichten van de Joden tot het 
dragen van Jodensterren, het doen deporteren van Joden, het beletten van ontvluchting
van gevangen Joden uit de Joodse Schouwburg (gelijk uit de begroting en uit het 
rapport betreffende de financiën van de Joodse Schouwburg, volgens welk rapport 
gelden werden uitgetrokken voor het dichtspijkeren van deuren en ramen van de Joodse 
Schouwburg en voor het plaatsen van een schutting om ontvluchting te verhinderen, 
alsmede voer het Vervoer der gevangenen) enz. 
De motieven, die de leden van de Joodse Raad geleid hebben hun functie te blijven 
vervullen, zijn de Ereraad niet bekend geworden, omdat geen der opgeroepenen is 
verschenen en blijven daarom buiten beschouwing.
De Ereraad spreekt als zijn mening uit, dat de verantwoordelijkheid van de leden, die
tot het einde zijn aangebleven, gelijk te stellen is met die der voorzitters. 
Aangezien de leden der Joodse Raad echter minder actief zijn opgetreden dan de 
voorzitters, ziet de Ereraad toch een verschil tussen leden en voorzitters wat de 
laakbaarheid van de handelingen betreft. 
Concluderende adviseert de Ereraad tot uitsluiting van de 5 opgeroepen personen uit 
leidende functies en ereambten in het Joods openbare leven voor de tijd van vijf 
jaren. 
Aldus beslist in de raadkamer, de 15e Mei 1948. 
De Voorzitter: (C. E. L. van Rhyn-Leydesdorff 
De Secretaris: (S. M. Vreedenburg)

16 juli 1949  VRIJWILLIGE VERKOPING — Op Maandag 25 Juli 1949, na zes uur in 
"Frascati". Twee Woonhuizen elk met souterrain en drie afz. verhuurde Bovenhuizen 
Rapenburgerstraat 45 en 47 
Notarissen: ARN. VAN DEN BERGH en E. SPIER,  Westeinde 24 Tel. 33825 - 34633 - 37921 
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Directie-Makelaar: C. HOEN Dz.,  Bloemgracht 31 Tel. 40272 - 38281 

23 augustus 1949  [kerkelijk] huwelijk van Riet Bastiaensen en Jerome Theelen in 
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31 augustus 1949  LIJST VAN DEELNEMERS AAN SLAGZIN-PRIJSVRAAG
[...] Bergh, Hetty v.d., Minervalaan 72, Amsterdam; [...]

1 januari 1950  Ongedateerde foto van Cor en Koos van Osta [beide uitersten] met 
Anne-Marie van den Bergh [zittend] en onbekende vrouw.

17 maart 1950  poeriem-festival
In Amsterdam
De Contact-Commissie Amsterdam-Oost organiseerde een Poerimfeest dat werd 
opgeluisterd door viool- en pianomuziek op voortreffelijke wijze uitgevoerd door de 
dames Mevr. de Roos, Mevr. van Dusschoten en Eddy de Roos. Verder droeg Mevr. Nerden 
voor en zong de heer Corper enige mooie Joodse liederen. Kiesjeliesj ontbraken niet!
In de Joodse Invalide bereidde de Vereniging Bijstand aan Ziekenhuizen en Sanatoria 
(B.A.Z.E.S.) de daar vertoevende Joodse patiënten een vreugdevolle avond. Een 
uitgelezen gezelschap van musici en andere artisten verleenden geheel belangeloos hun
medewerking. De directeur van het gebouw Dr Kroonenberg en de voorzitter van de 
Joodse Invalide notaris A. van den Bergh spraken woorden van dank tot het bestuur van
B.A.Z.E.S. 
Zodat men weet vond enige maanden geleden de samenwerking tussen de Joodse 
Jeugdcommissie en de Joodse Jeugdfederatie in zoverre haar beslag, dat men overging 
tot het oprichten van een coördinerend lichaam, dat de naam ontving van Merkaz Noar. 
Jl. Zondag bewees de Merkaz Noar, dat zijn doelstellingen geen theorie blijven. In 
het Amsterdamse Minerva-paviljoen werden 's morgens (voor kinderen van 11-15), 's 
middags (voor hen van 6 tot 11) en 's avonds (voor alle ouderen en de ouders) 
Poerimfeesten gegeven, waaraan zowel onderafdelingen van de Federatie als van de 
Commissie meewerkten. In totaal werden de voorstellingen bezocht door 850 personen. 
Het programma bestond uit zang, ballet, volksdansen en enige kleine sketches, waarbij
een pantomime naar aanleiding van Bialiks "Hachamma", verzorgd onder leiding van Mej.
S. Laub, opviel door de uiterst verzorgde, smaakvolle opvoering. 
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Hoofdschotel was natuurlijk het marionettentheater van Feike Boschma, dat het 
Poerimspel "En toen kwam Esther" speelde, een oorspronkelijk toneelstuk door Hans 
Bloemendal en Mej. I. Rothschild. 
Rosj Pina hield een groot Poerimfeest in "Bellevue". De heer S. Bolle had een aardig 
toneelstuk "Het levende Alef-Beth" geschreven en met de beide vijfde klassen 
ingestudeerd. De kinderen zongen, dansten en acteerden dat het een lust was. 
Kluchtige kinderfilms waren een bron van uitbundig vermaak. Een der bestuurders had 
op royale wijze voor versnaperingen gezorgd, hetgeen zeer tot de feestvreugde 
bijdroeg. Ook op de kleuterschool werd braaf feest gevierd. 
De vereniging Sch. An-ski heeft wederom bewezen, dat haar uitvoeringen op een hoog 
cultureel niveau staan. In zijn inleiding tot de Poerim-avond zeide de voorzitter de 
heer I. Rafalowitch, dat men geen carnaval-spel te zien zou krijgen. Het streven van 
de vereniging ligt op een ander terrein. Opgevoerd werd "Sabbatal-Zwi" gespeeld door 
de beroemde artist Faiwel Siwak met een lid van de vereniging Mevr. Elsbach. 
Het beeld en het spel deed ons herinneren aan de "Wilnaer Truppe". De heer Siwak, die
speciaal uit Parijs was gekomen deed zeer veel aan het welslagen van deze avond. Maar
ook gazan Giesser, Hans Krieg, Mevr. Elsbach met Jiddische liederen en Mevr. E. 
Rafalowitch met haar buitengewone recitatorische gaven, oogstten veel succes. De 
toneelgroep van de vereniging speelde enige sketches van Scholem Alejchem.

5 augustus 1950  Nieuw probleem bij de "Damstad"-prijsvraag
Het notariskantoor Van den Bergh, Spier en Massée deelt ons mede: 
"In verband met het feit, dat het aantal inzendingen op de prijsvraag, uitgeschreven 
door het comité "Vijf Eeuwen Kalverstraat", ca. 30.000 bedraagt, meent het comité, 
dat de jury met de vaststelling van de uitslag niet voor eind September gereed zal 
zijn. Bovendien moet thans de rechtspositie van de deelnemers aan de prijsvraag 
worden nagegaan, in verband met de aanvraag om surséance van betaling, die de 
stichting heeft ingediend." 
Van mening, dat er een tegenspraak is tussen de eerder verstrekte mededeling, dat het
aantal inzendingen is tegengevallen en bovenstaand bericht, dat het aantal van 30.000
inzendingen oorzaak van vertraging der uitslag is (deze zou al 15 Juli bekendgemaakt 
worden), hebben wij ons tot de raadsman van het stichtingsbestuur, mr. A. C. G. van 
Proosdij, gewend. 
De heer Van Proosdij zei van dit technische probleem niet op de hoogte te zijn. Hij 
acht het mogelijk, dat reeds dit voor de organisatoren teleurstellend getal van 
30.000 inzendingen, de jury voor een "embarras de choix" stelt, die oorzaak der 
vertraging is. Wellicht ook, aldus de heer Van Proosdij, is een te optimistische 
mening over de omvang van de taak der jury hier mede oorzaak.

31 oktober 1950  In verband met het overlijden van Notaris A. VAN DEN BERGH, 
zal het Notariskantoor ARN. VAN DEN BERGH, E. SPIER en Mr. C. E. MASSEE WÈSTEINDE 24 
TE AMSTERDAM, WOENSDAG 1 NOVEMBER 1950 de gehele dag gesloten zijn

NOTARIS A. VAN DEN BERGH OVERLEDEN
3 november 1950  NOTARIS A. VAN DEN BERGH OVERLEDEN
In de ouderdom van 64 jaar is Sjabbat j.l. te Londen overleden de heer A. van den 
Bergh, notaris te Amsterdam. De heer van den Bergh was jarenlang een bekende 
persoonlijkheid in Amsterdam en dat niet alleen in Joodse kringen. Vooral het sociale
werk had zijn grote liefde en belangstelling, maar zijn bescheidenheid was de 
oorzaak, dat hij zich nooit op de voorgrond drong. Dat neemt niet weg dat hij op zijn
gebied veel werk heeft verzet en zeer velen tot steun is geweest. De overledene was 
na de oorlog voorzitter van de Joodse Invalide en van de N.I.I.S.S.A. en bestuurslid 
van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland. Vooral voor deze instanties
is zijn heengaan een groot verlies, want niet alleen hadden zijn wijze raadgevingen 
veel gezag, maar daarenboven toonde hij ook grote energie bij het uitvoerende werk.
Bij de begrafenis Woensdag j.l. vanaf zijn kantoor Westeinde naar Muiderberg waren 
zeer velen om hem de laatste eer te bewijzen. Hij ruste in vrede. Het bestuur van de 
N.I.I.S.S.A. heeft besloten ter ere van de nagedachtenis van zijn voorzitter, wijlen 
notaris Arnold van den Bergh, deze te doen Inschrijven in het Gouden Boek van het 
Joods Nationaal Fonds.

3 november 1950  Enige en algemene kennisgeving
Op 28 October overleed tot onze diepe droefheid, te Londen, onze zeer geliefde Man en
Vader 
ARNOLD VAN DEN BERGH
Notaris
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in de ouderdom van 64 j.
Aug. v. d. Bergh-Kan
Emmy
Hetty
Anne-Marie
Minervalaan 72³
De begrafenis heeft Woensdag, 1 November jl. te Muiderberg plaats gevonden.
Liever geen bezoek

3 november 1950  Op 28 October overleed tot onze diepe droefheid onze dierbare Broer-
Zwager en Oom
ARNOLD VAN DEN BERGH
Notaris te Amsterdam
Den Haag
B. v. Raalte-v. d. Bergh en kinderen
H. Engers-v. d. Bergh
M. C. Engers en kinderen
‘s-Hertogenbosch
I. de Winter
A. de Winter-Kan en kinderen

Heden bereikte ons uit Londen het treurige bericht van het overlijden van onze zeer 
gewaardeerde Compagnon en vriend ARNOLD VAN DEN BERGH Notaris E. Spier Mr C. E. 
Massee Amsterdam, 28 October 1950 Westeinde 24 

Op 28 October overleed te Londen de Heer ARNOLD VAN DEN BERGH Notaris te Amsterdam 
Zijn hoogstaand karakter en stuwende kracht zullen ons steeds tot een voorbeeld zijn.
De cand. notarissen en het gezamenlijk kantoorpersoneel. Adam, Westeinde 24 

Bestuur en Verpleegden van de Vereniging "De Joodse Invalide" berichten hiermede tot 
hun diep leedwezen het overlijden van hun Voorzitter op 28 October (17 Chesjwan) 
Notaris ARNOLD VAN DEN BERGH Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering 
blijven.

Het Bestuur der Ned. Isr. Instelling voor Sociale Arbeid te Amsterdam bericht 
hiermede tot zijn diep leedwezen het overlijden van zijn Voorzitter op 28 October (IT
Chesjwan) Notaris ARNOLD VAN DEN BERGH Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere 
blijven. namens het Bestuur J. Parsser, Vice-Voorz. Mr Dr A. Büchenbacher, Secretaris

Het Bestuur van de Loge Hilleel van de Orde van B'NAI B'RITH geeft met leedwezen 
kennis van het overlijden van de heer ARNOLD VAN DEN BERGH in leven Broeder van deze 
Orde. Namens het Bestuur: J. Schaap, Voorzitter. Herbert Kaufmann, Secretaris. 

Op 28 October overleed te Londen onze Hooggewaardeerde voorzitter van het bestuur van
de vereniging der Joodse Invalide Notaris ARNOLD VAN DEN BERGH zijn toewijding zullen
wij dankbaar blijven gedenken. De Verpleegden en het personeel van de afd. Joodse 
Invalide Amsterdam, Gem. Ziekeninrichting, Weesperplein 1

11 november 1950  Begrafenis van Notaris A. van den Bergh z.g.
Doordat het vliegtuig, dat het stoffelijk overschot van wijlen Notaris Arnold van den
Bergh vervoerde, wegens de mist niet tijdig uit Londen kon vertrekken, vond Woensdag 
j.l. de teraardebestelling op een zeer ongewoon uur, nl. eerst om 19 uur te 
Muiderberg plaats. 
Het stoffelijk overschot werd vanuit de werkkamer van de overledene aan het Westeinde
door zes leden van het personeel uitgedragen. Een grote stoet auto's volgde de 
lijkwagen over de donkere wegen naar Muiderberg. Op de begraafplaats had men in 
allerijl een noodverlichting aangelegd. Door de paden met de koplampen van de auto's 
te verlichten, kon de plechtigheid op normale wijze voortgang vinden. 
In het metaheir huis voerden verschillende sprekers het woord. Namens de Vereniging 
"Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam" hield de heer A. Salomons Jr. een korte 
hesped. Mensen, die een belangrijk gedeelte van hun tijd en energie beschikbaar 
stellen voor de gemeenschap zijn in onze Joodse Gemeente heel zeldzaam. Daarom is dit
heengaan zulk een groot verlies. 
De Heer M. C. Engers voerde het woord namens de familie en schetste de overledene als
een uitmuntend Echtgenoot en Vader. 
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Mr. C. E. Masee voerde, ook namens Notaris E. Spier, die momenteel in Amerika 
vertoeft, het woord. Hij schetste de overledene als een buitengewoon Collega en 
vriend. Niet iedereen, die voor het eerst kennis met hem maakte, was overtuigd van de
bijzondere vriendelijkheid en goedheid van van den Bergh. Zij die echter het 
voorrecht hadden hem beter te kennen en nauw met hem samen werkten, konden door zijn 
uiterlijke geslotenheid doordringen en herkenden in hem de in wezen zo goede mens.
Voor de Vereniging "De Joodse Invalide" sprak Dr Ph. Arons namens Bestuur en 
verpleegden een dankwoord voor het vele en voortreffelijke werk door Notaris van den 
Bergh verricht. Hoewel eerst na de oorlog in het Bestuur gekomen, heeft ieder hem 
leren kennen als een voortreffelijk bestuurder. Namens de N.I.I.S.A. voerde de heer 
J. Parsser het woord. Hij tekende de geweldige werkkracht en stuwing, welke zelfs in 
de laatste weken van zijn ziekte niet was afgenomen. Mochten ik of mijn 
medebestuurders soms in eerbied en waardering tekort geschoten zijn, dan wil ik op 
deze plaats daarvoor onze excuses aanbieden. 
Voor de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland spraken Dr Kropveld en voor
de Loge Hilleel van de Orde van B'nai B'rith Notaris J. Schaap woorden van afscheid.
Candidaat-Notaris Visser voerde als laatste spreker, namens candidaten en verder 
personeel, het woord. Spreker dankte op deze plaats zijn leermeester voor het vele, 
dat hij van hem heeft geleerd. 
Aan het graf dankte de Heer I. de Winter, namens Vrouw en kinderen van de overledene,
de tallozen, welke aan het ziekbed van hun symphatie blijk hebben gegeven en dankte 
de aanwezigen voor de belangstelling op dit ongewone uur de overledene bewezen.
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13 juli 1951  Gelukwensen van H. Ruygers aan de pas gewijde Toon Bastiaensen
29 juli 1951  Gezelschap bij de priesterwijding van Toon Bastiaensen te Panningen
2 augustus 1953  Detail van de feestgids bij de priesterwijding van Jos Bastiaensen
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12 februari 1954  Biljarten
Donderdag van 20-24 uur in de biljartzaal Piet v. d. Pol, Ammanstraat 38.
Alle gewenste inlichtingen en aanmeldingen bij het Secretariaat te Amsterdam: mej. H.
v. d. Bergh, Minervalaan 72, tel. 94863; [...]

18 mei 1956  MACCABI NEDERLAND
Afd. Amsterdam
Op 2 mei jl. vond op de algemene jaarvergadering de bestuurswisseling plaats van de 
afdeling Maccabi-Amsterdam. Gekozen werden: voorzitter Martin J. Polak, secretaris 
Maurits Mark, 2e secretaresse mevrouw E. S. Woudstra-Kats, penningmeester Sal Moses. 
Verder heeft van elke club een vertegenwoordiger zitting in het afdelingsbestuur. De 
heer Benno Hess zal voortaan zijn krachten geheel wijden aan de belangen van Maccabi-
Nederland, evenals mej. Hetty van den Bergh. Beiden werd namens de afdeling een 
boomcertificaat aangeboden met dank voor het vele werk, dat zij gedurende de 
afgelopen jaren voor Maccabi-Amsterdam hadden gedaan. De heer B. Italianer zal zich 
geheel bezighouden met de opbouw van de gymnastiekclub. Het landelijk bestuur 
verkreeg machtiging, op de voorgestelde statuten koninklijke goedkeuring aan te 
vragen. 

6 maart 1959  Ondertrouwd:
ANE-MARIE VAN DEN BERGH
en
EDUARD DE GORTER
Amsterdam
Minervalaan 72
Stadionweg 190
Enige kennisgeving

3 juni 1960  Heden overleed geheel onverwacht te Vught onze lieve zwager en oom
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IES DE WINTER
Amsterdam, 28 mei ‘60.
2 siwan 5720
A. v. d. Bergh-Kan en kinderen

18 september 1959  In plaats van kaarten
De heer en mevrouw De Gorter-v. d. Bergh geven met grote blijdschap kennis van de 
geboorte van hun dochter MIRJAM AUGUSTA 
Amsterdam, 14 sept. '59
Comeniusstraat 783.

5 mei 1961  In plaats van kaarten
De heer en mevrouw De Gorter-van den Bergh geven met grote vreugde kennis van de 
geboorte van hun zoon ARNOUD EDUARD 
Amsterdam, 27 april 1961
Comeniusstraat 783.

17 december 1964  Tot onze ontsteltenis overleed heden onze goede Vriend, 
de Heer ALBERT SCHLöSSER
A. v. d. Bergh-Kan
Emmy
Hetty
Annie en Eduard
Laren, 14 december 1964

16 november 1966  ARNHEM Hoogst belangrijke Kunst-, Antiek- en Meubilairveiling
op 22, 23. 24 en 25 november 1966, telkens des voormiddags 10 uur, te houden in het 
NOTARISHUIS, Bakkerstraat 19, Arnhem. Ten overstaan van één der Arnhemse notarissen 
worden diverse nalatenschappen en verzamelingen geveild, o.a. in opdracht van de 
erven van wijlen mevrouw B. v. d. Bergh-Knurr, van de familie van Mr. M. R. Rinkel, 
van mej. G. Kramer en een belangrijke collectie uit Huis ter Heide. Verder wegens 
vertrek, enz. 
De veiling omvat o.m.: 
EEN HOOGST BELANGRIJKE COLLECTIE SCHILDERIJEN. QUARELLEN, TEKENINGEN, PLATEN, 
PRENTEN, ETSEN, enz., waarbij werken van J. Cop (2x), G. Coques, G. de Coster, C. 
Daubigny, C. Dusart, J. J. Eeckhout, J. J. Fels, E. Grandjean, L. Hanedoes, J. 
Hendriks, Th. Heeremans, P. Hoevenaar, A. J. Klomp, Ch. Leickert, H. van Lerven, M. 
Liebermann, A. Markus (2x), W. Martens (3x), P. Mondriaan, G. W. Opdenhoff (2x), H. 
J. H. Rijkelijkhuijsen, P. A. Schipperus, B. Schregel, J F Soolmaker, B. v. d. Veen, 
J. van Vuuren, H. J. v. d. Weele, P. Wouwerman, W. de Zwart en vele andere meesters. 
ANTIEK EN ANDER MEUBILAIR, waarbij 2 wortelnoten en 1 mahonie kabinet, Drentse kast, 
poortkast, 3 glazenkasten, spinden, buffetten, antieke bureaus, 
herenkamerameublement, eetkamermeubelen, salonmeubelen, commodes, dekenkisten, series
antieke en andere stoelen, ronde en balpoottafels, antiek wortelnoten staand horloge 
staartklokken, pendules, hoekkasten, Franse fauteuils, 4 piano’s w.b. 1 Ibach, 
schrijftafel, spiegels, antieke kroon, antieke barometers, enz. Huishoudelijke 
goederen, waarbij televisie toestellen, diepvrieskast, koelkast, aardgasfornuis, 
bedden, linnenkasten, boekenkasten, enz. 
BELANGRIJKE PARTIJ PERZISCHE EN ANDERE TAPIJTEN, lopers, tafelkleden, salontaprjten, 
o.a. ahirvan, Kirman, Bakhtiari, Kazak, Serabend, enz. 
GROTE COLLECTIE PLATINA, GOUDEN, ZILVEREN EN PLATED VOORWERPEN, waarbij zeer fraaie 
sieraden met briljant, diamant, saffier, granaat en vele andere zettingen. Gouden en 
zilveren munten, bestekgoed, lepeltjes, kandelaars, serviesjes, enz. 
VEEL CHINEES EN ANDER PORSELEIN, aardewerk, kristal, glaswerk, koperwerk, tin, brons,
curiosa, Aziatische kunst, enz. 
KIJKDAGEN: vrijdag 18 en zaterdag 19 november 1966 van 10 tot 17 uur, zondag 20 
november 1966 van 11 tot 17 uur en maandag 21 november 1966 van 10 tot 16 uur. 
CATALOGUS met plm. 2300 nummers te verkrijgen aan het Notarishuis à f2.50 afgehaald. 
INLICHTINGEN bij de veilingdirectie: Makelaar-Taxaleur M. J. Staamer, Bakkerstraat 
19, Arnhem, telefoon 08300-25900.

15 december 1967  Joods Nationaal Fonds
AMSTERDAM
Bomen: [...] 10 d Mevr. A. v. d. Bergh-Kan tnv Mr. I. L. Hamburg uit erkentelijkh.; 
[...]
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25 oktober 1968  Enige en algemene kennisgeving
Op 15 oktober 1968 overleed tot onze diepe droefheid onze lieve moeder, oma en 
zuster, mevrouw
AUGUSTE VAN DEN BERGH-KAN
Weduwe van Notaris Arn. van den Bergh
Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis in alle stilte op Muiderberg 
plaatsgevonden.
Emmy en Hetty van den Bergh
Anne-Marie de Gorter-van den Bergh
Eduard de Gorter
Mirjam
Arnoud
A. de Winter-Kan
Amsterdam, 17 oktober 1968
Minervalaan 72III
Liever geen bezoek

22 november 1968  Het is ons helaas onmogelijk een ieder, die belangstelling 
heeft getoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, oma en 
zuster, mevrouw AUGUSTE VAN DEN BERGH-KAN persoonlijk te bedanken.
Uw warm medeleven in deze moeilijke tijd is ons tot grote steun geweest.
Amsterdam, 22 november 1968.
Emmy en Hetty van den Bergh
Anne-Marie en Eduard de Gorter-van den Bergh
Mirjam en Arnoud
A. de Winter-Kan
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4 juli 1969  Om persoonlijke redenen: Vicaris-generaal bisdom Breda vroeg ontslag
BREDA (ANP) — Dr. H. J. C. M. G. Ruygers/Ruijgers heeft om persoonlijke redenen 
ontslag gevraagd uit zijn functie als vicaris-generaal van de Bisschop van Breda en 
uit de overige functies, die hiermee samenhangen. Dit ontslag is hem op de meest 
eervolle wijze verleend. Voorlopig wordt voor hem geen opvolger benoemd.
Eerst zal worden onderzocht in hoeverre een reorganisatie van het leidinggevende 
diocesane werk gewenst is. De afgetreden vicaris-generaal is voor niemand bereikbaar.
Hij is vertrokken en heeft een korte schriftelijke toelichting achtergelaten voor de 
publiciteitsmedia. Daarin wordt o.m. het volgende gezegd:
"De redenen tot deze stap zijn zeer complex. Een ernstig gewetensconflict, een zeker 
medisch advies en de vrees, dat mijn temperament mij in de komende jaren in te heftig
conflict zou brengen met taaie structuren, hebben mij na rijp beraad en raadpleging 
van deskundigen doen besluiten terug te treden.
Het lijkt beter heen te gaan nu er hopelijk nog een mogelijkheid bestaat een passende
werkkring te vinden. Mijn voorkeur gaat uit naar de wetenschappelijke sector.
Uitdrukkelijk en graag wil ik hierbij noteren, dat dit niet betekent een gebrek aan 
vertrouwen in de ontwikkelingen van de Nederlandse kerkprovincie, noch in het beleid 
dat door de bisschoppen in samenspraak met clerus en volk doorgaans wordt gevoerd.
Nog minder betekent het een tekort aan diepe waardering voor de bisschop van Breda, 
voor mijn collega-vicaris, voor de priesters en de gelovigen van het bisdom".
Dr. Ruygers is 56 jaar. Hij is priester van het bisdom Breda sinds mei 1937, 
studeerde in Rome, Nijmegen en Groningen en was docent in de filosofie aan het 
toenmalige grootseminarie "Hoeven" [Bovendonk] van 1942 tot 1958. 
Vanaf 1 januari 1962 was hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Na zijn wijding in december 1967 benoemde bisschop H. Ernst hem tot vicaris-generaal.

25 mei 1977  Joop Woortman:
"Breng ze maar naar Limburg"
"WE NEMEN alleen nog kinderen. Zij hebben niemand, die voor hen opkomt". Zo 
motiveerde Joop Woortman zijn specialisatie in het verzet de hulp aan Joodse 
kinderen. Zijn voornaamste afzetgebieden waren Friesland, Zeeland, maar vooral 
Limburg. Als hij kinderen niet kwijt kon, zei hij geheid: "Breng ze maar naar 
Limburg. Daar kan alles".

"LIMBURG" werd geëxploreerd door Jaap Musch, de rechtschapen zoon van een 
gemeenteambtenaar, die op 8 maart 1913 in Amsterdam was geboren. Jaap was chemisch 
analist in een laboratorium aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, toen de Duitsers
Nederland binnenvielen. Dra rebelleerde zijn geweten. 
MET BROER Gerard verspreidde hij de eerste tijd "Vrij Nederland" en hielp hij Albert 
Bosch, de fotograaf, die met een van zijn broers bevriend was met het afdrukken van 
foto's van fusillades en van de ruïnes van Rotterdam. Zij presteerden het om in één 
nacht 1700 afdrukken te maken. Vrienden verkochten de prenten tegen kostprijs. 
DE PREEK van Constant Sikkel, een van de drie dominees van de Gereformeerde 
Raphaelspleinkerk in Amsterdam-Zuid werkte bij Jaap Musch door. De dominee had die 
zondag het lot geschilderd van de familie Braun, die in Oostenrijk de progroms had 
meegemaakt en in 1938 naar Nederland was gevlucht. Uit overtuiging hadden de Brauns 
zich bekeerd tot de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid. Zij zouden dinsdags worden
gedeporteerd. 
"DAAR MOETEN wij iets aan doen", sprak Jaap 's avonds in bed tot Gerard. Met tweeen 
gingen ze 's maandags naar de familie Braun, die in de dure buurt van Amsterdam-Zuid 
woonde. "Wilt U onderduiken?", was de vraag, die zij de topfunktionaris van een 
internationaal papierconcern stelden. "Graag", was diens antwoord. "Maar waar?" 
VOOR HET avond was spoorde Jaap Musch met Marianne, de dochter en Leo, de zoon naar 
Friesland. Toen hij dinsdags het echtpaar Braun wilde halen, bleek de Minervalaan 
reeds door Duitsers afgezet. Brutaal als mussen doorbraken de gebroeders Musch het 
cordon. Jaap met mevrouw aan de arm; Gerard in drukke dialoog met mijnheer. Op de 
Stadionweg stond de auto geparkeerd, die zij hadden gecharterd. Op het IJ werd zwaar 
gecontroleerd, maar veilig bereikte het echtpaar Braun Etersheim, een gehuchtje aan 
de Zuiderzee. 
DE HULP van de gebroeders Musch bleef niet tot dit transport beperkt. Ook zorgden zij
voor bonnen en geld en onderhielden zij het kontakt met de kinderen in Friesland. 
Daardoor kwam Jaap in kontakt met de vriendinnen van Marianne Braun: Rebecca van 
Delft uit Amstelveen, die in Amsterdam Nederlands studeerde, Jooske de Neeve, die 
verpleegster was en uit Utrecht kwam en Annemarie van Verschuer, een rijkeluisdochter
uit de buurt van Utrecht, die niks deed. 
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"KONDEN WE maar voor meer Joden zorgen", liet Jaap zich eens in aanwezigheid van de 
meisjes ontvallen. Rebecca van Delft attendeerde Jaap op de student, die in de 
Lairessestraat op kamers zat en van wie zij wist, dat hij iets te maken had met hulp 
aan Joodse kinderen. Dat bleek juist. De student verwees Jaap Musch naar Joop 
Woortman in de Ruyschstraat Op de vraag: "Is mijnheer Glasoog thuis?", zou volgens de
student worden open gedaan. Glasoog was de familienaam van de echtgenote van Joop 
Woortman. 
HET KLIKTE meteen tussen Joop en Jaap: twee idealisten, die van wanten wisten. Aan 
Joodse kinderen had Joop geen gebrek. Aan adressen des te meer. Daar zou Jaap iets 
aan gaan doen. 
JAAP MUSCH liet zijn oog vallen op Zuid-Limburg. Er waren daar vier gereformeerde 
kerken met in totaal 2.000 leden. Met bijna 200 leden was de Gereformeerde Kerk van 
Maastricht de kleinste, maar de dapperste. De hulp aan de medemens in nood was daar 
reeds vrij kort na de Duitse inval op gang gekomen. Hoofd van de hulporganisatie voor
Joden was Derk van Assen, met wie Jaap Musch kontakt opnam. De deurwaarder verwees 
Jaap naar Gerard Pontier, de dominee van de 800 leden tellende Gereformeerde Kerk van
Heerlen. 
DOMINEE PONTIER, die op 25 januari 1888 in Breda was geboren en in 1915 was 
aangesteld als predikant van de Gereformeerde Kerk aan de Leonard Stassenstraat in 
Heerlen was aanstonds bereid om mee adressen te helpen zoeken. Door hem kon Jaap zelf
terecht bij een mijnheer Bokma op Heerlerbaan.

27 april 1977  Tot onze diepe droefheid overleed onze lieve vriend, 
de heer R. J. PRINSEN GEERLINGS vader van onze schoolvriendin Reina. 
Emmy en Hetty van den Bergh 
Amsterdam 26 april 1977

25 mei 1977  Niet om het fortuin ging het Theo de Bruijn
"FILMPJES BLIJVEN. Nog zie ik twee meisjes bij de kindercrèche aanbellen. De portier 
doet open. "Wij zijn gestuurd door "Theo de Bruijn", zeggen de meisjes. Even later 
komt een verpleegster. Zij gaat voor op de trap. Zij lopen langs de bedjes in een 
grote zaal. Twee kinderen worden uit hun bedje genomen. De verpleegster noemt de 
naam. De meisjes herhalen hem. Een hunner werpt een blik door het raam naar buiten. 
Duitsers patrouilleren voor de Hollandse Schouwburg, waarin de Joden als vee zijn 
samengedreven. De meisjes kunnen niet weg. Pas als de tram komt aangereden zwaait de 
deur open en stormen de meisjes met de kinderen op de arm naar buiten; langs de 
remmende tram op, waardoor de Duitse schildwachten hen niet kunnen zien. Zij stappen 
in en verdwijnen". 
EEN ANDER filmpje voert Semmy Glasoog uit Amsterdam terug naar een morgen in maart 
1943. "Voor dag en dauw loopt een jongen door de grauwe straat. Aan de hand heeft hij
een 2-jarig meisje, dapper stappend op de kromme, wankele beentjes. Na enkele meters 
bukt de knaap zich over het kind en tilt het op. In dat beeld ligt alles wat wij 
deden". 
WIJ: DAT ZIJN Semmy Glasoog en Joop Woortman. Zij de dochter van een bekend 
krachtsportpromotor; hij de zoon van een gemeenteambtenaar. 
JOOP ZAG meer toekomst in de handel dan aan een schrijftafel. Middels een 
rijwielstalling zette hij zoveel kredietwaardigheid in de steigers dat hij een 
fietsenzaak kon beginnen. Vervolgens stapte hij in de autohandel en begon hij een 
taxibedrijf. Doordat het aantal vergunningen in het midden der dertiger jaren werd 
teruggebracht tot twee, maakte hij vergunningen en taxi's te gelde en werd hij 
manager van de Engelse stofzuigerfabrikant Hoover. 
IN SEPTEMBER 1938 moest Joop Woortman onder de wapenen. Hij werd motorordonnans voor 
de wielrijders, die in Apeldoorn waren gelegerd. Gedemobiliseerd werd Joop Woortman 
kelner in "Cinema Royal": de bioscoop, die schouwburg werd doordat de direkteur geen 
Duitse films wilde draaien. 
EEN MUSICUS moest onderduiken. Wie kon hem beter helpen dan Joop Woortman, de kelner 
met 1001 relaties. Contractbrekers, die niet terug wilden naar Duitsland volgden. De 
vraag naar valse persoonsbewijzen steeg. Daartoe trad Joop in kontakt met de 
onderwereld. "Zo stuurde hij mij eens naar een louche zaak in Utrecht, waar ik van 
een zakkenroller persoonsbewijzen in ontvangst moest nemen", herinnert Semmy Glasoog 
zich. "De foto's op de gestolen persoonsbewijzen werden gesplitst. Het overblijvende 
deel met een pasfoto van de onderduiker overplakt". 
OOK VERSIERDE Joop Woortman "spers": vrijstellingen van deportatie, waarvoor Joden 
grif en grof geld neertelden. Het stond de kelner tegen, dat de rijken met geld en 
goud hun hachje konden redden en dat arme sloebers ten dode waren opgeschreven. 
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Vandaar dat hij besloot om zich voornamelijk te gaan toeleggen op de hulp aan Joodse 
kinderen. "Zij hebben niemand, die voor hen opkomt". 
ZELF NAM Joop Woortman een meisje van negen maanden in huis. Toen de werkster echter 
probeerde hem met de roodharige kleuter te chanteren werd Ietje Italiaander naar 
Zeeland gebracht. 
DE MEESTE kinderen kwamen uit de crèche aan de Plantage Middenlaan. Als "kruidenier" 
kwam Joop Woortman daar regelmatig. Verpleegsters en kinderverzorgsters kenden hem 
alleen als "Theo de Bruijn". Zodra zich iemand meldde met de mededeling: "Ik ben 
gestuurd door Theo de Bruijn" wisten de meisjes, dat het gevraagde aantal kinderen 
moest worden meegegeven. De verpleegster noemde de naam van het kind, die "Theo de 
Bruijn doorgaf aan Walter Süsskind of Felix Halverstadt, die voor de Duitsers de 
administratie van razzia's en deportaties moesten bijhouden. 
HALVERSTADT was econoom van professie. Hij kende de weg in kartotheken en cijfers. In
aanwezigheid van de Duitsers telde hij de transporten: "183, 184, 195, 196...". 
Waardoor weer tien kinderen konden worden "verdonkeremaand". 
TOEN DE Duitsers merkten dat er kinderen zoek raakten en Süsskind en Halverstadt op 
het matje moesten komen werd alle schuld geworpen op Jaap Snatager en Maurice 
Hirschel, die Joop Woortman in een klooster in Stein hielp onderduiken. "In Limburg 
kan alles", had Joop Woortman de hulpies van Süsskind en Halverstadt verzekerd. 
IN HET herehuis van Joop Woortman aan de Ruyschstraat in Amsterdam kon ook veel. Op 
een nacht verleende Joop onderdak aan twaalf Rotterdamse stratenmakers. Ook had hij 
geruime tijd twee Joodse kunstenaressen in huis. 
OP EEN avond stonden twee SD'ers aan de deur. Semmy probeerde hen buiten te houden, 
maar zij kwamen door. Een van de Joodse dames was inmiddels het dak op gevlucht; de 
ander had zich op het balkon verborgen achter een zak kolen. 
"U HAD niet goed verduisterd", begon de een. Een geladen stilte volgde. "Wie liep 
daar weg?", bracht de ander Semmy Glasoog lichtelijk in verwarring. "U hebt hem dus 
gehoord? Ja, moet je horen... Mijn man is vannacht niet thuis. Ik heb een vriend op 
bezoek. Begrijpt U?" Een pakje Philip Morris en een briefje van 25 voor de niet-roker
deden wonderen. De mannen zochten niet verder. 
OOK OVERNACHTTEN in het herenhuis van Joop Woortman de jongens en de meisjes, die de 
kinderen naar hun pleegadressen brachten. De reis betaalde de heer des huizes, die 
tevens zorgde voor kleren en schoenen. 
"HOE HIJ alles ritselde was voor mij ook een raadsel", aldus Semmy Glasoog. "Joop zat
veel dieper in het verzet dan ik ooit geweten heb. Pas toen hij gearresteerd werd 
hoorde ik dat hij in Amsterdam een compleet herenhuis had gehuurd voor onderduikers".
DIE ARRESTATIE! Nog steeds is Semmy Glasoog er niet achter hoe haar man in handen van
de Duitsers kon vallen. Vast staat voor haar, dat een sportvriend van Joop uit 
Halfweg een Judasrol heeft vertolkt "Joop trof hem voor een sigarenwinkel in de 
buurt. De man baalde van de zwijnerij en vroeg Joop of hij hem niet kon gebruiken". 
"U STOND net toch voor het raam te praten met een mijnheer?", sprak de 
sigarenwinkelier, toen Joop Woortman even later binnenstapte. "Hoe zo?" "Wel, die 
mijnheer heeft hier juist de SD over U gebeld". 
"OFSCHOON zijn naam allang uit de bevolkingsregisters was gelicht vond Joop Woortman 
het beter om onder te duiken. Te meer daar hij als "Theo de Bruijn" ook reeds gezocht
werd. Hij sliep voortaan op Ruyschstraat nummer 107, waar een half Joodse kapster en 
een bij verstek ter dood veroordeelde communist zaten ondergedoken". 
"OP 18 JULI 1944 kwam een advocate binnenvallen. Zij kon vóór spertijd niet meer 
thuis komen. 's Morgens werden slapers en slaapsters door de SD verrast. De Duitsers 
hadden de deur open aangetroffen. Geboeid aan de communist werd Joop afgevoerd. Het 
half Joodse meisje was geketend aan de juriste, die een week later weer op vrije 
voeten was. "Pas op voor Mina Bakgraag", waarschuwde Joop vanuit het Huis van 
Bewaring aan de Amstelveenseweg. "Hij bedoelde de advocate, die doorging voor een 
vooraanstaande verzetsvrouwe", aldus Semmy Glasoog. 
"WALTER SÜSSKIND liet het dossier lichten, kocht enkele Duitsers om waardoor Joop 
zich slechts voor "Judenbegünstigung" had te verantwoorden. Daags voordat hij zou 
worden vrijgelaten werd hij in verband met oorlogshandelingen op transport gesteld 
naar Amersfoort. Ook daar kocht Süsskind Duitsers om. Maar ook daar kwam het door 
Dolle Dinsdag niet tot een vrijlating. Joop Woortman werd op transport gesteld naar 
Bergen-Belsen, waar hij op 13 maart 1945 volgens het Rode Kruis werd verast. 
Helderzienden verklaarden, dat Joop op de vlucht was neergeschoten".

• Joop Woortman en Semmy Glasoog (links op foto) leggen een kaartje met twee Joodse 
kunstenaressen, die geruime tijd bij hen zaten ondergedoken. Toeschouwer is Sandor Baracs, de 
Hongaarse Jood, met wie Joop Woortman in het gewapende verzet zat en die ook Joodse kinderen 
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uit de crèche smokkelde. Baracs vond de direkteur van de aangrenzende Hervormde Kweekschool 
bereid de direktiekamer in te richten tot opvangcentrum voor Joodse kinderen.

12 maart 1983  brief van Riet aan Jos Bastiaensen
[...] Een ding is erg, Jos; ‘t gaat niet goed met Anne Marie. Ze is enkele weken in 
‘t Anthonie van Leeuwenhoek huis opgenomen geweest voor bestraling, maar ik ben bang 
dat ze ongeneeslijk ziek is. Ik bel ze elke week op, maar ‘t lijkt alsof ze de moed 
heeft opgegeven. We wilden er al lang naar toe gaan, maar in Amsterdam in ‘t 
ziekenhuis wilde ze geen bezoek hebben en nu is afgesproken, dat we rond Pasen gaan. 
Ze gaan n.l. nog verhuizen dat was al langer de bedoeling en ze zegt mij: ik ben blij
voor Eduard, dan zit hij meer tussen vrienden en kennissen. Het lijkt dan dat ze 
bedoelt ik woon er toch niet lang meer. Ik heb met Toon afgesproken (die ‘t tussen 
haakjes goed maakt) dat hij jou zou schrijven als we er weer geweest zijn. Nu is ‘t 
alleen contact door de telefoon en ze zegt dan nog heel weinig en je kunt moeilijk 
uitvragen. Ik weet niet of ‘t goed is haar te schrijven. Ze wil niet veel contact 
lijkt ons en voor jou is ‘t nog moeilijker. Misschien kun je wachten tot na de brief 
van Toon, maar je moet het zelf weten [...]

1 juni 1983  brief van Riet aan Jos Bastiaensen
[...] Het was eerst mijn bedoeling je pas ‘t komend weekend iets te laten horen, want
wij wilden morgen 2 Juni naar Emmen rijden en dan wist ik iets meer van Anne Marie. 
Maar nu belde Eduard gisteren, dat we maar niet moesten komen, want we hadden er toch
niets aan. Ze reageert nauwelijks meer en kan ook niet goed meer zien. Het is wel erg
hé. Ik denk, dat ‘t niet lang meer duurt. Toon is er een maand geleden nog geweest, 
maar echt gepraat had hij eigenlijk ook niet. Ze lag op bed in de kamer en kon alleen
in een rolstoel naar buiten. Ze zei toen, dat de dokter elke dag kwam en haar moed 
insprak. Ik heb ze zelf vorige week nog even aan de telefoon gehad, maar ‘t is veel 
minder dan enkele weken geleden
Toen nam ze zelf nog wel eens op, maar de laatste tijd alleen Eduard.
Het is voor hem ook heel erg. Ik hoop dat ‘t niet te lang meer duurt, want ik kan me 
niet voorstellen dat ze nog beter wordt. [...]

10 juni 1983  Algemene kennisgeving
Tot onze diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden op 4 juni 1983 van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en zuster
ANNIE MARIE DE GORTER-VAN DEN BERGH
op de leeftijd van 53 jaar.
Emmen,
Laan v.d. Bork 370
Emmen: 
Eduard de Gorter
Mirjam
Arnoud
Amsterdam: Emmy en Hetty van den Berg
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

29 juli 1983  Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van
ANNE MARIE DE GORTER-VAN DEN BERGH
danken wij u hartelijk.
Eduard, Mirjam en Arnoud de Gorter.
Emmy en Hetty van den Bergh.

17 november 1989  [...] Middenklasse
Hoewel uit deze buurten een kwart van de gesperden kwam, maakte het percentage joden 
in deze buurten tien procent uit van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Ook de 
bewoners van de middenklasbuurten als Rivierenbuurt, Stadionbuurt en Plantage waren 
oververtegenwoordigd. Het percentage gesperrten uit deze wijken was ook meer dan 
tien. Het aandeel dat de joodse bewoners van deze buurten hadden in de joodse 
gemeenschap van Amsterdam. De inwoners van de arme buurten als Oude pijp, Oude 
Jodenhoek en Transvaalbuurt deelden voor een kwart in de vrijstellingen. Hun aandeel 
in de joodse gemeenschap was 46 procent. Vijftien procent van de vrijstellingen kwam 
terecht bij de kleine groep in buurten waar weinig joden woonden en die 7.6 procent 
van de joodse gemeenschap uitmaakte. Anders gezegd: middenklasse en haute bourgeoisie
maakten voor 38.8 procent deel uit van de joodse gemeenschap van Amsterdam, maar van 
de gesperrten vormden zij 62.9 procent, "Ruim een derde van de gesperrten was 
woonachtig in de goedkopere buurten (...) De timmerman van de Joodsche Invalide en de
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kok van het Nederlandsch Israelietisch Ziekenhuis woonden niet aan de Minervalaan, 
noch waren zij typische representanten van de hoge burgerij." Wel waren van de 86 
personen die binnen de Joodsche Raad een belangrijke positie innamen alsmede de leden
van de Raad en de Beirat in meerderheid afkomstig uit de twee betere buurten van 
Amsterdam. "Misschien schuilt hierin ten dele de verklaring voor de ook indertijd 
wijd verbreide gedachte, dat de Raad in de eerste plaats de belangen van de 
bourgeoisie behartigde," merkt drs. Houwink ten Cate op. Er hadden aanvankelijk 
17.500 joden een sperre van de Joodsche Raad. Op 4 juli 1942 gaf aus der Fünten aan 
de voorzitters van de Joodsche Raad opdracht joden op te roepen tussen de zestien en 
veertig jaar. De voorzitters van de Joodsche Raad betoogden dat de Zentralstelle zelf
moest oproepen. Bepaald werd dat mensen "die voor het gemeenschapsleven der 
Nederlandse joden onmisbaar" waren vrijstelling zouden krijgen. Drs. Houwink ten Cate
concludeert: "Bij de beantwoording van de vraag wie ambtenaar zou worden, lieten 
Asscher en Cohen zich leiden door hetgeen zij wisten over de leeftijdsopbouw van de 
voor de Duitse werkkampen opgeroepenen. Zij mochten veronderstellen dat de bezetter 
zijn woord gestand deed, aangezien deze in het algemeen de jongeren onder de 16 en de
ouderen boven de 40 jaar geen oproep stuurde. De voorzitters kozen dan ook voor de 
jongeren die wel binnen de leeftijdsgrenzen vielen en met deportatie werden bedreigd.
Zes van de zeven Joodsche Raad-ambtenaren waren jonger dan 40 jaar." [...]
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31 december 1994  Uit: Heemkunde Kring "Onder Baronie en Markiezaat" Sprundel 1994
Sprundel 50 jaar bevrijd  (door W. Vergouwen)
[NB: dit stukje is letterlijk overgenomen, maar het bevat enkele aanwijsbare fouten, 
zoals de spelling Bastiaansen en de kinderen van Anne-Marie.]

Een Joods meisje in Sprundel
Dat het persoonsbewijs voor mensen van Joodse afkomst vele levens heeft gekost mag 
duidelijk zijn.
Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Rucphen zouden er zich in deze 
gemeente geen mensen bevinden van Joodse afkomst. Toch heeft er van oktober ’43 tot 
mei ’45 een Joods meisje in Sprundel gewoond.
Toen in 1942 de Jodenvervolging in volle gang was, onstond er een illegale groep 
mensen die Joodse kinderen probeerde onder te brengen bij niet-Joodse gezinnen.
Eén van de grote leiders van deze groep was professor Ruijgers, leraar aan het 
seminarie in Hoeven.
Hij zocht contact met hoofdonderwijzer Bastiaansen ("meesterke") en kwam overeen dit 
meisje in diens gezin op te nemen, ondanks dat ze zich er van bewust waren, dat er 
aan deze beslissing vele risico’s zaten.
In oktober 1943 vond Anne-Marie van den Bergh, 14 jaar oud en dochter van een 
Amsterdamse notaris, een veilige schuilplaats bij de fam. Bastiaansen.
Aan de buitenstaanders werd verteld dat zij afkomstig was uit ’s-Hertogenbosch, en 
dat zij haar ouders bij zware bombardementen boven Den Bosch verloren had, en dat de 
fam. Bastiaansen dit weesmeisje in hun gezin had opgenomen.
Anne-Marie werd door de Sprundelse gemeenschap opgenomen als één van de kinderen 
Bastiaansen. Binnen de Sprundelse gemeenschap werd ze zeer gewaardeerd om haar 
spontaniteit.
De fam. Bastiaansen nam ongeveer een jaar later ook nog een joodse jongen in huis. Al
snel bleek dat dit toch een te groot risico was, en toen ze voor deze jongen na 
enkele maanden een vervangend gezin gevonden hadden, verliet hij Sprundel.
Onverwacht kwam Anne-Marie toch nog in gevaar. Toen vanaf juni ’44 (D-Day) de 
Duitsers zich uit hun stellingen terug moesten trekken, kwamen in Sprundel steeds 
meer Duitse militairen, die zich in vele huizen en gebouwen onderdak verschaften.
Het woonhuis van de fam. Bastiaansen werd ook gevorderd, maar gelukkig werd voor het 
hele gezin spoedig elders onderdak gevonden bij Jo en Nelly van de Sande die een 
kruidenierswinkel in de St. Janstraat hadden.
Bij de ingang van deze winkel passeerde Anne Marie een Duitse soldaat, die de 
opmerking ‘das ist eine Jüdin’ maakte. Deze uitspraak was reden tot actie, en binnen 
heel korte tijd werd er voor haar een nieuw onderkomen in Ginneken gevonden.
Na de bevrijding (oktober ’44) is Anne-Marie teruggekeerd bij de fam. Bastiaansen. 
Met diens zoon Jos heeft ze van kerst ’44 tot mei ’45 middelbaar onderwijs in 
Roosendaal gevolgd.
Ze behoorde tot één van de weinige gelukkigen, die zich na de bevrijding (mei ’45) 
met haar familie kon herenigen.
Later is zij gehuwd, kreeg twee zoons en woonde al die tijd in Emmen, waar zij met 
haar man een apothekerszaak runde. Zij is acht jaar geleden overleden.

De informatie werd verschaft door Riet Bastiaensen
De moeder van de auteur heeft aan W. Vergouwen de informatie verschaft voor dit 
artikel. Zij was echter niet gedurende die hele tijd woonachtig in Sprundel, zodat 
details - 50 jaar na de gebeurtenissen opgediept uit het geheugen - niet 
noodzakelijkerwijs juist hoeven te zijn.
Haar persoonsbewijs geeft de volgende adressen:
- [uitgifte] te Posterholt, Dorp 251 16 juli 1941
- Rucphen, Sprundel B93 7 juni 1943
- Deurne, Lagekerk A24 28 oktober 1943
- Deurne, Kranenmortel Z2241 3 december 1943
  Deurne, Schoolstraat [H21]
- Vierlingsbeek A37 14 november 1945
- hierna nog op verschillende adressen over geheel Nederland
Duidelijk is hieruit wel dat ze niet continu in Sprundel aanwezig was terwijl Anne-
Marie daar woonde.

zie ook http://www.persoonsbewijzen.nl/passie/sites/index.php?
mid=226694&kid=4302&pagina=tekstpagina 
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Gezusters van de Sande
Ook na de oorlog waren er klaarblijkelijk goede contacten tussen de familie 
Bastiaensen en de zusters van de Sande. Uiteindelijk werd rond 1965 door mevrouw 
Bastiaensen-van Osta o.a. ook de verpleegkosten van het St. Elisabeth’s huis in Etten
betaald en gecorrespondeerd over leningen van de dames aan het kerkbestuur van de 
parochie Rucphen.
Ook hypothecaire inschrijvingen van overeenkomsten tussen de beide dames met hun 
broer en Cornelis Johannes van Laerhoven zijn in het bezit van de auteur (8 november 
1946)

Hiermee verbonden is ook "de prijzenkast" van zilverwerk en een tableau ter ere van 
Reverend Ildephons Lanslot, die geboren is op 11 februari 1859 te Sprundel met de 
voornamen Carolus Martinus en overleden te Affligem op 13 juni 1941.
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Heeft de familie Sadée uit Breda ook Joodse onderduik-kinderen opgenomen?
In het voorjaar 2012 kwamen er vragen aan de dochter van Anne-Marie van den Bergh, 
Mirjam de Gorter, om meer informatie over de periode in Sprundel. Zij heeft zich tot 
de auteur Paul Theelen in Eindhoven gewend. Ik ben een kleinzoon van meester 
Bastiaensen en Carolien van Osta.
Anne-Marie van den Bergh zou geruime tijd bij de familie Sadée in Breda ondergedoken 
geweest zijn. Dat zou dan alleen mogelijk geweest voordat zij naar Sprundel kwam, 
maar in de familie de Gorter is dit onbekend. Zij zelf is al vele jaren dood, maar 
haar man Eduard de Gorter leeft nog en weet hiervan niets.

Onderzoek naar de naam Sadée in Breda levert echter wel verrassende resultaten: 
blijkbaar woonde rond 1941 mensen met die achternaam in de Ceintuurlaan, ofwel te 
Ginneken ofwel te Breda. 
Bij Sadée wordt een rozenkrans vermist, maar ietwat later zijn er wel heel veel 
rozenkransen in Breda en omgeving vanaf 1942 verloren...
Blijkbaar werd de krant gebruikt als communicatiemiddel tussen personen in het 
verzet, door middel van onopvallende advertenties. Maar oordeelt u zelf door de 
berichtjes even te lezen.

   24 mei 2020  "Verloren rozenkrans"
We kunnen aan de hand van de advertenties de leden van het verzet reconstrueren:
Sadée, Ceintuurlaan 78, Breda, nu Franklin Rooseveltlaan 78 [postcode 4835 AC]
Bodde of Boddé, Dijklaan 48, Breda
onbekend, Nieuwe Boschstraat 18, Breda
onbekend, Koninginnestraat 62, Breda
Talboom, Huybergschestraat 2, Bergen op Zoom
onbekend, Sluissingel 54, Breda
onbekend, Roy van Zuidewijnlaan 58, Breda
onbekend, Cartier van Disselstraat 8, Breda
Bartels, Tennedijk 180, Ulvenhout
Boom, Burgemeester Buysenstraat 43, Breda
de Kanter, Burgemeester Buysenstraat 13.
onbekend, Willemstraat 22, Breda
v.d. Heide, Nieuwe Boschstraat 30a, Breda
onbekend, de Ruyterstraat 4, Breda
v.d. Mee, Weerijssingel 15, Breda
onbekend, Generaal van Hamsingel 13, Breda

Er is een bepaald patroon in de advertenties die bijna altijd onder de kop VERLOREN 
zijn geplaatst. Er zijn ook soortgelijke advertenties verschenen met een ander 
voorwerp als rozenkrans, maar hiervan is moeilijker te bepalen of het echte 
advertenties zijn of boodschappen van het verzet.
Overigens is onduidelijk of er aan het woord rozenkrans een ander begrip, 
bijvoorbeeld Joodse onderduiker, verbonden kan worden.

3 mei 1928  NIEUWS UIT DONGEN
Van komen en gaan.
Vertrokken: [...] A. Sadée naar Voorburg. [...]

5 juli 1941  R. K. MULO
Voor het R. K. Mulo-examen slaagden te Breda: Diploma A: [...] F. Sadée, Ginneken; 
[...]

13 november 1941  NETTE WERKSTER
v. g. g. v., gevraagd voor ‘s Zaterdags van 9 tot 3 u. bij mevr. Sadée, Ceintuurlaan 
78, Ginneken.   5919
[in 1935 woonde op dit adres J.L.M.A. Rahder]

15 februari 1941  ONS PRIJSRAADSEL
Na loting werden de prijzen toegekend aan: [...] C. Sadée, Ceintuurlaan 78, Breda; 
[...]

4 november 1941  VERLOREN waarschijnlijk omg. St. Janstr. of Boschstr. zilveren 
rozenkrans met dito dopje, waarop afb. H. Antonius. Tegen belooning terug te bezorgen
Nieuwe Boschstr. 18, Breda   5488
[huidige postcode 4811 CX]
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11 november 1941  VERLOREN
Zondagmorgen zilveren rozenkrans in zakje. Kruisje gemerkt M. B. Omgeving: Dijklaan, 
St. Annakerk. - Tegen belooning terug te bezorgen Dijklaan 48, Breda.   5806
[29 april 1943  daar woonde de familie Bodde/Boddé.]
[huidige postcode 4814 CD]

3 maart 1942  VERLOREN
Verloren: zilveren rozenkrans, met zwaar zilveren kruis, waarin reliqui gesloten. Is 
gedachtenis van dierbare overledene. Terug te bezorgen Sadee Ceintuurlaan 78, Breda. 
4311

26 maart 1942  Verloren gaande v. Koninginnestr. naar Sacramentskerk zilveren 
Rozenkrans m. zilveren zakje. terug te bez. souvenir Koninginnestr. 62, Breda   5621
[26 februari 1944  wordt een R.K. dienstbode gevraagd}
[huidige postcode 4818 HD]

14 mei 1942  DIVERSEN
Verloren bruin lederen étui met kleine zilveren rozenkrans (gedachtenis). Terug te 
bez. J. Talboom, Huyb.-str. 2, Bergen op Zoom.   8934

17 juli 1942  VERLOREN
Verloren, gaande Markt, Ridderstr., Ginnekenstr. Breda, roode dameshandtasch inh. 4 
stamkaarten met inlegvel, 3 textielkaarten, persoonsbewijs, zilveren rozenkrans. - 
roode portemonnaie met inh. enz. gaarne inlichtingen ond. no. 5610.

24 november 1942  VERLOREN
Verloren bruine rozenkrans met klein missiekruisje. Zaterdag 30 Oct. l.l. gaande v. 
Paterskerk naar Sluissingel 54. Tel. bel. ter. te bez. Sluissingel 54, Breda.   1340
[huidige postcode 2 t/m 20 is 4811 TA]

5 maart 1943  Handelsregister.
Bij het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken v. Noordbrabant te 
Breda, Westerlaan 1, hadden gedurende Februari de navolgende inschrijvingen plaats:
Fa. B. H. Schelling’s Oliehandel (F.) Breda, Ceintuurlaan 78. Import van en handel in
oliën en vetten. Beh. fil.: C. E. M. H. Sadée.

12 mei 1943  Gevonden op de Ulvenhoutschelaan zwarte rozenkrans. ter. te bek. 
Ceintuurlaan 78, Breda.

25 mei 1943  VERLOREN
Donkerblauwe rozenkrans (herinnering Eerste H. Comm.) vermoedel. omg. Sacramentskerk.
Teg. bel. ter.bez. de Roy van Zuidewijnlaan 58, Breda.   5012

5 juli 1943  Verloren, zilv. rozenkrans, g. van St. Ign. ziekenhuis n. Cart. van 
Disselstr. Teg. bel. ter bez. Cart. v. Disselstr. 8, Breda.
[huidige postcode 4835 KD]

7 augustus 1943  VERLOREN
Zilv. rozenkrans in br. zakje op 2of 3 Aug. kom. uit St. Ant.k. n. Cath.str. 32. Ter 
bel. aldaar teru. bezorgen.   1699

11 augustus 1943  VERLOREN
Zilv. rozenkrans in led. étui, teg. bel. ter.bez. bij J. Bartels, Tennedijk 180, 
Ulvenhout.  1787

6 november 1943  Zilv. rozenkrans in groen etui Teg. bel. ter. te bez. Dick Boom 
Burg. Buysenstr. 43, Breda.   5268

12 november 1943  Zilv. rozenkrans ged. v. overl. moeder. Gaande v. Sacramentskerk, 
B. Buysenstr., Bavelschel. Teg. bel. ter.bez. J. A. C. de Kanter, Burg. Buysenstr. 
13.

9 december 1943  VERLOREN
Rozenkrans, aand. communie g. Willemstr.-Paterskerk, gegrav. A. v. M. M. 25.7.43. 
Teg. bel. ter. bez. Willemstr. 22 Breda.   1183
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[huidige postcode 4811 AL]

23 december 1943  VERLOREN
Rozenkrans aandenken communie, g. Willemstr. Paterskerk Kruisje gemerkt A. v. M. M. 
25. 7. 43 Teg. bel. te bez. Willemstr. 22 Breda.   1798

29 december 1943  26 Dec. zilveren rozenkrans m. grijs etui. Teg. bel. ter. te bez. 
Mej. J. v. d. Heide, Nwe Boschstr. 30a, Breda.   1959

23 februari 1944  VERLOREN
Zondagmorg. i. d. Mis v. 9¼ u. in de 2e bank links zilv. Rozenkrans. teg. bel. ter. 
bez. C. v. d. Mee, Weerijssingel 15, Breda.
[huidige postcode 4814 EP]

1 mei 1944  Hedenmorgen laten liggen H. Mis v. half acht Hasseltschekerk zilv. 
rozenkrans, (aandenken) Teg. bel. ter. te bez. de Ruijterstr. 4  0185
[huidige postcode 4819 AD]

3 juli 1944  VERLOREN
Gev. 21 Juni jl. rozenkrans. Weerenssingel [=Weerijssingel]. Teg. adv.k. ter. te bek.
Gen. v. Hamsingel 13, Breda.   4992
[huidige postcode 4811 RA]

29 augustus 1944  VERLOREN
Bril gev. in v. Meterenstr. Ter. te bek. teg. adv. kosten Bodde, Dijklaan 48, Breda. 
1291

9 november 1944  Verloren Zaterdagmorgen 28 Oct in de kerk parochie Bred.weg een 
zilveren rozenkrans, eerlijke vinder ontvangt flinke belooning daar ‘t een aandenken 
v. overleden Moeder is. Terug te bez. bij: Somers, Korenbloemstr. 12

10 november 1944  Verloren: Zilveren rozenkrans uit het lof v. drie u. op Allerh. uit
de kerk Gasth.str., Ph. Vingboonstr., L. de Keystr. 17, eerlijke vinder goede bel.

29 november 1944  Verloren br. saff. leeren damestas inh. zilveren rozenkrans, eenig 
geld en persoonsbewijs. teg. g. bel. ter. te bez. Molenbochtstraat 2

6 december 1944  Verloren een bruine krokodillen leeren tas met inh. zilveren 
rozenkrans, bewijs van Nederlandschap, een ring, flesch eau de cologne, brieven, ter.
bez. teg. bel. Ringbaan Oost 27.

23 december 1944  Verloren: eenigen tijd gel. in Sacramentsk doub. Rozenkrans in 
blauw d. Teg. bel. terug te bez. J.P. Coenstr. 25.   k58

2 januari 1945  Verloren op Zaterdag of Zondag j.l. een Zilveren Rozenkrans m. p 
d’amour kralen. Het is een nagedachtenis v. overl. moeder Tegn goede bel. terug te 
bez. op Biss. Zwijsenstr. 43, Tilburg   k106

19 maart 1945  VERLOREN op Vrijdag 9 Maart in de kerk Bredase weg ZILVEREN ROZENKRANS
(souvenir) Vinder wordt vriendelijk verzocht deze terug te bezorgen bij de koster van
de kerk of op Spoorlaan 44, tegen goede belooning.

13 juni 1945  Gev. zilv. rozenkrans. v Dijk, Uoolscheweg 118a, Breda.   3332

4 januari 1946  Verloren Woensdagavond gaande van Besterdstraat naar Dionysiusstraat 
een zilveren Rozenkrans en bril. Is door den bril erg gedupeerd. Tegen goede bel. 
ter. te bezorgen Besterdstraat 47.   k25

16 april 1946  Verloren Vrijdagavond, verm. in kerk Noordhoek of gaande hiervan door 
Dionysiustr., naar Boomstraat, zilveren rozenkrans (aandenken). Terug te bez. teg. 
bel. Boomstr. 35  k339

18 juli 1946  Verloren: zilveren rozenkrans tegen beloning terug te bezorgen 
Heuvelstraat 51   k547
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28 september 1946  Gevonden Zilveren Rozenkrans Tegen adv. kosten terug te bekomen: 
Heile Schoorstraat 61.   k860

5 november 1946  Verloren op Allerzielendag in bank 11 Heuvelsche kerk, stuk van 
zilveren rozenkrans. Gedachtenis E. H. Communie. Tegen belooning terug bezorgen: 
Spoorlaan 22.   k164

5 december 1946  Verloren: rood étui inhoud zilveren rozenkrans en donkerblauwe 
regenjas met capuchon. Tegen fl. bel. terug te bez.: Boxtelsebaan B 185, Oisterwijk. 
k989

19 mei 2012  Brief van Renée Gloudemans
De exacte informatie is dat zij Anniemarie van den Bergh heette, uit Amsterdam kwam 
en dochter was van Arnold van den Bergh, notaris (van de Joodsche Raad).
Mijn moeder heette Annemarie Sadée en zij vertelde mij altijd dat de onderduikster 
Anniemarie heette, maar Annie werd genoemd. Dat ze bijna even oud waren, mijn moeder 
was geboren in 1930. Annie in 1929.
Ze vond het leuk dat ze bijna dezelfde naam hadden/even oud waren. Mijn moeder vond 
het leuk dat er een meisje kwam wonen, 8 broers vond ze niet gemakkelijk ... 
Ze vertelde me dat Annie gevaar liep door haar Joodse uiterlijk. Ze was donker en wat
mollig.
Mijn moeder voelde zich verbonden met haar en heeft haar na de oorlog gezocht maar er
werd gedacht dat Annie naar Israël (er is daar ook gezocht) was geëmigreerd. Ook is 
er gedacht dat het misschien toch niet haar echte achternaam was.
Mijn grootmoeder en een aantal ooms en mijn tante hebben in de loop van de jaren en 
ook nog dit jaar hetzelfde verhaal verteld.
Annie moet omstreeks maart 1943 (geen precieze datum) gekomen toen er een pastoor of 
kapelaan Driessen op de stoep stond met het dringende verzoek aan mijn grootmoeder om
het meisje korte tijd op te nemen. Hij schijnt gezegd te hebben als je 10 monden (8 
zonen en 2 dochters) kunt voeden dan kan er ook een elfde bij.
Uiteindelijk heeft Annie er veel langer gewoond! Toen Louis Sadée (na de Bevrijding 
van Breda) dienst bij de mariniers nam op 22 november 1944 (via België naar Groot 
Brittannië) woonde Annie er nog, op zijn kamer, vlak naast de verborgen ruimte onder 
het dak. Zij is pas hierna vertrokken dus in november of december 1944.

Het gezin Sadée was zeer anti-Duits. Mijn oom Jacques heeft in kamp Amersfoort (en 
heeft nooit over zijn verblijf kunnen spreken maar heeft zich altijd ingezet door een
boek over de oorlog in Breda te schrijven e.d.). Mijn grootvader is gearresteerd 
geweest. De vier oudste zonen moesten bij gevaar net als Annie in dezelfde ruimte 
kruipen. De Nazi’s hebben de ruimte nooit ontdekt.
Wat ik weet is dat er na de Bevrijding (29 oktober 1944) onenigheid is geweest over 
feesten en uitgaan met Poolse/Canadese soldaten. Mijn grootouders wilde niet dat de 
meisjes uitgingen, volgens mijn tante (1924) omdat ze bang waren dat ze zwanger 
zouden kunnen raken. Daarnaast wist mijn familie toen nog niet hoe het de familie van
Annie verging, niemand kende hen of wist toen waar zij waren. En mijn grootouders 
voelden zich zeer verantwoordelijk voor het meisje dat hun was toevertrouwd. 
(Integriteit en ethisch handelen was heel belangrijk voor deze mensen).
Annie schijnt zich stevig verzet te hebben, heel voorstelbaar na jaren van 
onvrijheid. Bij een zoveelste aanvaring over uitgaan schijnt mijn grootmoeder 
geïrriteerd gezegd te hebben (volgens mijn tante).
Als je uit wilt gaan en niet naar ons wilt luisteren ga dan maar...  Mijn tante 
vertelde me Annie toen naar Sprundel of Stumpel was gegaan. De details van reis daar 
naar toe weet ik niet.
Maar het zou kunnen kloppen met jullie gegevens dat Annie rond Kerst naar de 
Middelbare school in Roosendaal is gegaan.
Niet lang na WO II stond mijn grootvader op een trein te wachten op station 
Roosendaal en hij zag toevallig Annie, tot zijn verbijstering groette ze hem niet. 
Daar is de hele familie erg van geschrokken. Ze begrepen niet waarom, misschien was 
ze nog boos over het niet mogen feesten of misschien schaamde zij zich voor haar 
eerdere gedrag, we weten het niet.
De familie heeft altijd gehoopt dat de familie van Annie na de oorlog contact zou 
zoeken. Mijn grootvader is na de oorlog ziek geworden en is in 1950 aan kanker 
overleden.
In het stuk van de Heemkring Sprundel staat info over het feit dat Annie opeens uit 
Sprundel snel weg is gebracht naar het Ginneken (nadat ze gezien werd door een Duitse
soldaat), dit zou dus kunnen overeenstemmen.
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Maar de begindatum kan volgens mijn nog levende ooms en tante niet kloppen.
Mogelijk is de priester nog een aanknopingspunt? Ervan uitgaande dat de familie 
Bastiaensen en de familie Sadée elkaar niet kenden.
Mijn ooms herkennen Anniemarie van den Bergh direct van de foto (jonge vrouw, die ik 
van Mirjam mocht fotograferen).
Gevoelsmatig heb ik het idee dat het over dezelfde persoon gaat, maar wellicht komen 
we er nooit achter.

Enkele gegevens m.b.t. het gezin Sadée
5 juli 1941  R. K. MULO
Voor het R. K. Mulo-examen slaagden te Breda: [...] F. Sadée, Ginneken;
15 februari 1942  Visitekaarten
[...] C. Sadée, Ceintuurlaan 78, Breda;
23 juni 1942  Geslaagd voor diploma B [...] F. Sadée
24 juli 1943  Zij die slaagden.
Voor diploma A [Mulo]: L. Sadee, [...]

Schets van het huis in 1944 Ceintuurlaan 78 te Ginneken/Breda
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Diversen

21 juni 1985  JMW niet onverdeeld tevreden met bedrag uit consignatiekas 
door Judith Nelemans
Op de algemene ledenvergadering van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk ging de 
meeste aandacht uit naar het met het kabinet-bereikte akkoord over de gelden uit de 
consignatiekas. De vergadering, gehouden op 16 juni 1985 in het Joods Cultureel 
Centrum te Amsterdam-Buitenveldert, werd bijgewoond door veertien van de 57 leden van
het algemeen bestuur.

Voorzitter mr. Fred Ensel noemde de opkomst "bijzonder droef". Hij merkte op dat "het
bestuurscollege poogt het algemeen bestuur zo goed mogelijk te informeren, maar de 
belangstelling van de leden is miniem". Hij doelde daarmee, behalve op de geringe 
opkomst, op het ontbreken van belangstelling voor het functioneren van Joods 
Maatschappelijk Werk. Secretaris van het bestuurscollege mevrouw Jetty van Gelder-
Pinto zei dat "het ongelooflijk tegenvalt dat niemand vragen stelt over de 
werkzaamheden, over het hoe en waarom, en dat niemand waardering uitspreekt voor de 
maatschappelijk werkers". 
De aandacht ging daarentegen naar de overeenstemming over de geconsigneerde gelden 
die door de joodse delegatie, waaronder JMWvertegenwoordigers, werd bereikt met 
minister O. Ruding van financiën. Een derde van de twee miljoen gulden die de joodse 
gemeenschap krijgt is voor JMW. Naar aanleiding van het akkoord werden vragen gesteld
over de wenselijkheid van het genoegen nemen met een "te gering" bedrag. 
Bestuurslid drs. Harry van den Bergh, tevens Tweede-Kamerlid van de PvdA, sprak er 
zijn verbazing over uit dat "men genoegen heeft genomen met twee miljoen gulden, 
terwijl de schattingen veel grotere bedragen vermelden. Ik heb zelfs horen spreken 
over acht miljoen", aldus de heer Van den Bergh. De heer I. Woudstra noemde twee 
miljoen een afkoopsom. Voorzitter Ensel, tevens lid van de delegatie die met Ruding 
sprak, zei dat er geen officiële rechten bestaan op grond waarvan de joodse 
gemeenschap aanspraak kan maken op gelden uit de consignatiekas. 
"Uit die kas kunnen geen gelden worden uitgekeerd. De minister heeft zich bereid 
verklaard om eenmalig, uit gelden van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en 
cultuur, een bedrag van twee miljoen ter beschikking te stellen. We hebben daar 
genoegen mee genomen. Juridisch kunnen we geen enkele aanspraak maken". 
De heer Van den Bergh bracht daar tegenin dat er door de Tweede Kamer een voorstel 
tot wetswijziging kan worden ingediend. "Wanneer de joodse gemeenschap echter de 
aanspraak op de geconsigneerde gelden heeft laten vervallen met dit akkoord, 
betwijfel ik ten zeerste of een wetswijziging nog enige zin zal hebben". De heer Van 
den Bergh zei ons nog te overwegen of hij verdere stappen in de Tweede Kamer zal 
ondernemen met betrekking tot een dergelijk wetsvoorstel. Over de mogelijkheden heeft
hij contact opgenomen met PvdA-fractieleider Joop den Uyl. "We zullen bekijken wat er
nog gedaan kan worden. Het bedrag van twee miljoen is naar ons oordeel wel erg aan de
lage kant, vooral gezien het feit dat in 1972 in de Tweede Kamer werd gesproken over 
acht miljoen in de consignatiekas." 
Door de vergadering werd eveneens gesproken over de Wet Uitkering 
Vervolgingsslachtoffers. Het bestuurscollege liet weten intensieve contacten te 
onderhouden met de Uitkeringsraad om gezamenlijk te proberen tijdig en slagvaardig te
reageren en daarmee het "wachtkamersyndroom" te doen verdwijnen; en zijn mensen die 
al jaren wachten op een uitkering.

29 augustus 1986  Commissie van JMWerk loert op de staat toegevallen joods bezit 
door Mau Kopuit
Teneinde uit joods bezit verkregen eigendommen van de staat der Nederlanden weer te 
kunnen benutten voor de joodse gemeenschap heeft een commissie van Joods 
Maatschappelijk Werk de publiciteit gezocht. De aandacht is daarbij gericht op het 
onbekende joodse deel van de 3.041 kunstwerken die na 1945 in Duitsland zijn 
hervonden en bezit zijn geworden van de Rijksdienst Beeldende Kunst. Ook 
inschrijvingen in het Grootboek hebben de belangstelling van de commissie. 
Spaarbanken, giro, sociale verzekeringsbank zullen volgen.

Enige maanden geleden werd op een vergadering van het algemeen bestuur van Joods 
Maatschappelijk Werk bekend gemaakt dat de Commissie Slapende Joodse Fondsen in het 
leven was geroepen. Zij zal, zo werd gezegd, opnieuw pogen bedragen die op diverse 
plekken schijnen te bestaan, voor een joodse gemeenschap opsporen.
De vermelding dat opnieuw een speuractie zal worden ondernomen was geen overbodige 
mededeling. In de jaren die de tijd van de bevrijding tot heden overbruggen, zijn tal
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van pogingen gedaan niet actieve, slapende fondsen op te sporen. Het moet vrijwel 
uitgesloten worden geacht dat in Nederland nog joodse fondsen bestaan zonder dat zij 
al vele malen aandacht hebben gekregen. Wie nog slaapt heeft de eeuwige slaap. Ook 
zijn vele pogingen ondernomen de fondsen die voor 1940 bestonden en na de bevrijding 
in onbekende handen zijn geraakt aan het daglicht te brengen. Tenslotte waren op tal 
van plaatsen de tot in de Duitse bezetting bestaande verenigingen, instellingen en 
organisaties, geregistreerd. Het wiel opnieuw uitvinden leek een leuke, maar 
overbodige bezigheid.
Dat is ook niet het doel van de Commissie Slapende Joodse Fondsen. Haar opzet is de 
joodse bezittingen op te sporen die na 1945 bij gebrek aan erfgenamen de Nederlandse 
staat zijn toegevallen. De naam Slapende Joodse Fondsen is wat misleidend, al blijkt 
ons dat het commissielid drs. J. Sanders, secretaris van het Nederlands Israelietisch
Kerkgenootschap inderdaad met de idee rondloopt dat bestaande, maar niet actieve 
fondsen weer moeten worden opgespoord. De commissie heeft echter geheel andere 
oogmerken. Haar naam zou ook juister Onbekende Joodse Fondsen kunnen zijn.

bepalingen m.b.t. [Joodse] erfenissen
[zeventiende titel van dit boek met betrekking tot vooroverlijden zijn van overeenkomstige 
toepassing bij gelijktijdig overlijden. (*1 (B 1: 147; B 883, 941, 1953.) 
Art. 879. Tot de erfenis worden door de wet geroepen zij die tot de overledene in 
familierechtelijke betrekking stonden, en de langstlevende echtgenoot, volgens de hierna 
vastgestelde regelen. 
Bij gebreke van zodanige personen als bedoeld in het vorige lid. vervallen de goederen aan den
staat, onder den last om de schulden te voldoen, voor zoover de waarde dier goederen 
toereikende is.(*l) (B. 1: 3, 121, 222; B. 576, 899 v., 921 v., 1172 v.) 
Art. 880. De erfgenamen treden van rechtswege in het bezit der goederen, regten en 
regtsvorderingen van den overle ??? de regelen welke in den derden titel van dit boek ten 
aanzien van de opvordering van eigendom zijn voorgeschreven. (B. 620, 623, 629 v., 1002, 1573;
R. 129.) 
Art. 882. Die regtsvordering verjaart door een tijdsverloop van dertig jaren, te rekenen van 
den dag waarop de erfenis is opengevallen. (B. 1002, 2004; R. 129.) 
Art. 883. Ten einde als erfgenamen te kunnen optreden, moet men bestaan op
Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek die toekenning aan de joodse gemeenschap verhinderen van 
joodse bezittingen zonder erfgenaam]

Consignatiegelden
De geestelijke vader van de commissie is de heer M. Stork uit Driehuis. Hij maakte in
1983 Joods Maatschappelijk Werk er op attent, dat in een supplement van de 
Nederlandse Staatscourant van 29 november 1982 een opsomming werd gegeven van gelden 
die tussen 1924 en 1975 in de consignatiekas van de Nederlandse staat zijn 
gedeponeerd. In die kas worden door de staat gelden bewaard van onbeheerde 
nalatenschappen tot zich de rechthebbenden hebben gemeld. Bij wetswijziging van 31 
december 1980, aan joods Nederland ontgaan, werd bepaald dat de consignatiegelden 
eind 1992 in de Nederlandse staatskas zullen vloeien.
De heer Stork was het opgevallen dat veel van de gelden, in het supplement van de 
Staatscourant genoemd, afkomstig waren van dragers van joodse namen. Weliswaar waren 
het kleine bedragen, maar tezamen vormen zij enige miljoenen. Wie ook nog de 
samengestelde interest meetelt komt op een aanzienlijk bedrag. Joods Maatschappelijk 
Werk vroeg mr. S. Boas en oud-notaris J. van Hasselt advies. Zij gaven als hun mening
dat joods Nederland op geen enkele manier aanspraak kan maken op het deel van de 
consignatiegelden, afkomstig van dragers met joodse namen. Wettelijk was immers 
geregeld dat alleen de staat erfgenaam is als er geen nabestaanden zijn. Ook was het 
discutabel of de staat joodse namen zou gaan erkennen. Het rapport verdween in een 
JMW-la. 
Onbekend met deze bevindingen nam de Haagse jurist mr. R.A. Kiek contact op met 
minister Onno Ruding van financiën met de opzet de gelden uit de consignatiekas ten 
goede te laten komen van joods Nederland. Op morele gronden vroeg hij wetswijziging. 
De minister reageerde afwijzend. De namen van de erflaters zijn geen maatstaf voor 
verdeling tussen joodse en niet-joodse nalatenschappen, betoogde de heer Ruding. 
Mr. Kiek liet het bij de afwijzing niet zitten. In zijn artikel Vermogens verdwenen 
joden vloeien in de staatskas (NIW, 8 maart 1985) zette hij het morele recht van de 
joodse gemeenschap uiteen. Het NIW-artikel had schriftelijke vragen van fractieleider
Ed Nijpels van de WD tot gevolg. Hij wenste van de minister van financiën te weten of
deze bereid was een wijziging op de wet op de consignatiegelden te bevorderen omdat 
het "in het onderhavige geval gaat om een zeer uitzonderlijke situatie", waarbij het 
"niet juist zou zijn, indien geconsigneerde gelden van, als gevolg van de tweede 
wereldoorlog verdwenen joodse landgenoten in 's rijks schatkist zouden vloeien."
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[...] Talmoedisch
In zijn antwoord liet minister Ruding weten, zoals hij eerder aan mr. Kiek had 
gedaan, dat de wet geen mogelijkheden bood de geconsigneerde gelden te verdelen en 
dat hij niets voelde via een wetswijziging verdeling mogelijk te maken. Maar 
aangezien politiek de kunst van het haalbare is vond mr. Ruding een Talmoedische 
oplossing.
De joodse gemeenschap op de vingers tikkend over de "jaarlijks aanzienlijke bedragen"
die worden uitgekeerd voor de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffer liet de minister 
van financiën fractievoorzitter Nijpels weten, dat in overleg met minister Eelco 
Brinkman van WVC, de joodse gemeenschap met een bijzondere, eenmalige uitkering zou 
worden bedacht. Niet uit de consignatiekas, maar van WVC voor onder haar departement 
vallende doelen. Twee miljoen gulden gelijkelijk te verdelen over Joods 
Maatschappelijk Werk, het Joods Historisch Museum en de kerkgenootschappen voor 
onderhoud van historische begraafplaatsen. Aangemoedigd door deze in geld vertaalde 
morele overwinning van mr. R.A. Kiek ondernamen de gepensioneerde en daardoor over 
veel vrije tijd beschikkende JMW-vrijwilligers M. Stork, A. Sanders, J. Soesan en J. 
Kromer een speurtocht naar aan de staat toegevallen bezittingen van joodse 
organisaties. "Het is voor mij een spel" zegt ons de heer Stork. De Commissie 
Slapende Joodse Fondsen werd aangevuld met de algemeen bestuursleden van JMW Sieg ten
Brink van liberaal-joodse kant en de heren mr. H. Loonstein, drs. J. Sanders en drs. 
L. Sanders, die de geest van het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap zijn 
toegedaan. Ook nam zitting mevr. M. van Looy, van het kantoor van de liberaal-joodse 
notaris Ysbrand Spier en de buitenstaander M. Poortman van het Nederlands Instituut 
voor Fondsen.
De Commissie kon onder JMWvlag het detectivewerk gaan uitvoeren. Zij kreeg bezit over
een door de Joodse Raad opgemaakte lijst van joodse verenigingen. Deze lijst bevond 
zich in het gemeente-archief van Amsterdam. Uit deze lijst blijkt, zegt ons de heer 
M. Stork, dat een aantal joodse verenigingen een Grootboekinschrijving hadden. De 
Grootboeken werden in 1814 ingesteld. Zij geven 2½, 3 of 3½ procent rente. De 
inschrijving is eeuwigdurend. De ingeschreven som wordt derhalve nimmer afgelost. De 
rente is een haalrente. Rente die niet wordt afgehaald vervalt. Na vijf jaar is zij 
niet meer opvorderbaar. Van samengestelde interest is in het geheel geen sprake
Dat de rente niet automatisch wordt overgemaakt "was de ingeschrevene bekend bij het 
sluiten van de leenovereenkomst", deelt het agentschap van het ministerie van 
financiën, dat zich met de Grootboekinschrijvingen bezighoudt, ons mede. Dat de 
beleende som nimmer wordt terugbetaald, daarvan was de ingeschrevene "op de hoogte, 
toen hij het geld aan de staat leende", laat de met Grootboekinschrijvingen belaste 
agent van het ministerie van financiën ons weten.

2 september 2019  van Mirjam de Gorter aan Olivier Spier
Geachte Olivier,
voor mijn broer Arnoud en mij, Mirjam de Gorter, is bij jullie kantoor in 2011 onze 
laatste familie-uitvoering van het testament van onze tante Hetty (Esther) van den 
Bergh, overigens heel goed, uitgevoerd.
Nu wilde ik je toch het volgende voorleggen. Een tijd geleden nam een 
documentairemaker, Thijs Bayens, contact met mijn broer en mij op met de vraag of wij
konden meehelpen de situatie rond onze grootvader Arnold van den Bergh tijdens de 
oorlog in te vullen. Met Thijs en een gedegen team hebben wij een aantal gesprekken 
gehad. In de familie waren wel de grote lijnen omtrent ons familieleven bekend, toch 
zijn een aantal indringende details pas recent duidelijk.
In een aantal promotieboeken bijvoorbeeld van Petra van den Boomgaard, komt de 
geschiedenis van onze grootouders toch duidelijker naar voren dan voorheen het geval 
was.
Ik aarzel wel je dit voor te leggen, je zult ongetwijfeld een druk bezet mens zijn en
dit vraagt toch aandacht en energie!
Wél is het zo dat dit een geschiedenis is die ons ook betreft, jouw vak is zeer 
maatschappelijk en vormt en structureert het leven zoals wij hopelijk wensen.
Zou jij willen meedenken?

Zoals jij beter weet dan ik, hebben onze grootouders al het mogelijke gedaan in de 
oorlog mensen te helpen terwijl zij zelf belaagd werden.
In het boek van Raymund Schutz, Kille mist, is bijzonder indringend te lezen wat jouw
en mijn grootvader overkwam!
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Via een ander boek, van Petra van den Boomgaard, kwam ik in Den Haag bij CBG, de 
conservator Jean Nieuwenhuysse terecht en kon archiefmateriaal van wél de familie 
Arnold van den Bergh maar van Arnolds hand zelf niets vinden!
Deze vraag heb ik Jean Nieuwehysse, conservator ook voorgelegd.
Zou jij misschien weten waar te zoeken?
Zou er in een archief bij jullie nog wat informatie zijn over de periode 1941-1944?
Natuurlijk ben ik je al zeer erkentelijk als je een advies zou hebben.
Overigens doe ik dit onderzoek met een goede vriend Heer Ilias Frieling die gezien 
zijn werk meer ervaring met onderzoek heeft.
Zelf heb ik het druk met mijn vioolpraktijk in Haarlem waar alle kinders en 
volwassenen weer zijn gestart met de lessen.
Bij voorbaat al dank voor het doornemen van deze mail, 
met vriendelijke groeten,
Mirjam de Gorter

5 september 2019  Re: mijn familie van den Bergh en de tijd.
Dag Mirjam,
Dank voor de mail. Dit zijn inderdaad inmiddels moeilijke zoektochten geworden.
Hoewel het "uberhaupt" lang geleden zou zijn is juist de periode die jij beschrijft -
de oorlogsjaren zelf - zeker niet mogelijk om stukken te vinden. Zij waren toen "uit 
het ambt ontheven" - vanaf februari 1942.
Ik heb ook nog met mijn vader overlegd. Hij kon mij (jou) helaas ook niet verder 
helpen.
Wel veel succes met de zoektocht 
vriendelijke groet,
Olivier Spier
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
Postbus 20059, 1000 HB Amsterdam
tel. 020-5317654  fax. 020-6235246

10 mei 2020  Hoi Mirjam en Ilias,
Bij het nader onderzoek naar je opa kwamen verdere details tevoorschijn, die jij 
waarschijnlijk niet weet. 
Zoals je weet ben ik ook geïnteresseerd in zijn verbinding met Alois Miedl, die (met 
een zekerheid van 90%) je grootouders heeft gewaarschuwd voor het naderend onheil. We
moeten constateren dat toen direct het noodscenario is uitgevoerd en dat zij beiden 
in het nabijgelegen Laren werden ondergebracht. Ik denk dat je tantes en je moeder 
toen ergens zijn ondergebracht totdat een definitieve onderduikplaats was gevonden. 
Als we dit dateren in de herfst van 1943 dan heeft je moeder nog niet eens zolang in 
Sprundel gewoond.
Ze woonden toen op Or. Nassaulaan 60, maar na de oorlog op de Minervalaan 72. Ene 
weduwe van den Berg-Knurr woonde ook op dat adres dat uit meerdere appartementen 
bestond (bestaat?). Dat leverde een nieuwe verrassing: drie broers (of neven) trouwen
met drie zussen (of nichten)!
Dus betrekken ze de woning van familie die in concentratiekampen zijn omgekomen. 
Binnenkort het vervolg
Paul

1 april 1937 Heden overleed onze innig geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en 
Overgrootvader, de Heer FRIEDE KNURR. 
Weduwnaar van Mevrouw HANNCHEN COHEN, in den ouderdom van 79 jaar. 
Nijmegen, 29 Maart 1937. 
B. VAN DEN BERGH—KNURR. A. VAN DEN BERGH, 
A. VAN DEN BERGH—KNURR. J. VAN DEN BERGH. 
S. VAN DEN BERGH—KNURR. S. VAN DEN BERGH, 
Klein- en Achterkleinkinderen. 
EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING. 

Heden overleed mijn innig geliefde Broeder, de Heer FRIEDE KNURR. Weduwnaar van 
Mevrouw HANNCHEN COHEN, in den ouderdom van 79 jaar. Nijmegen, 29 Maart 1937. 
GEORGINE KNURR. 
EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING. 24 mei 1938 Ondertrouwd: CHARLES SWAAB en EVELINE 
BARTELS [...] Minervalaan 72 I 
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4 juli 1945 In het Duitsche concentratiekamp Bergen-Belsen resp. te Tröbitz (Sachsen)
zijn overleden onze lieve Ouders en Grootouders SIMON VAN DEN BERGH. In den leeftijd 
van 57 jaar, en SERAPHINE VAN DEN BERGH—Knurr, in den leeftijd van 49 jaar resp. op 6
Maart 1945 en begin Mei j.1. 
R'dam, Heemr.singel 131. 
H. F. SCHWABACHER-v. d. Bergh 
K. D. SCHWABACHER en Kind 
Nijmegen, I. F. v. d. BERGH. Prinses Irene Brigade. 
Den Haag, H. A. v. d. BERGH. 
Rotterdam, E. v. d. BERGH.

16 november 1966  ARNHEM Hoogst belangrijke Kunst-, Antiek- en 
Meubilairveiling op 22, 23, 24 en 25 november 1966, telkens des voormiddags 10 uur, 
te houden in het NOTARISHUIS, Bakkerstraat 19, Arnhem. Ten overstaan van één der 
Arnhemse notarissen worden diverse nalatenschappen en verzamelingen geveild, o.a. in 
opdracht van de erven van wijlen mevrouw B. v. d. Bergh-Knurr, van de familie van Mr.
M. R. Rinkel, van mej. G. Kramer en een belangrijke collectie uit Huis ter Heide. 
Verder wegens vertrek, enz. 
De veiling omvat o.m.: 
EEN HOOGST BELANGRIJKE COLLECTIE SCHILDERIJEN. QUARELLEN, TEKENINGEN, PLATEN, 
PRENTEN, ETSEN, enz., waarbij werken van J. Cop (2x), G. Coques, G. de Coster, C. 
Daubigny, C. Dusart, J. J. Eeckhout, J. J. Fels, E. Grandjean, L. Hanedoes, J. 
Hendriks, Th. Heeremans, P. Hoevenaar, A. J. Klomp, Ch. Leickert, H. van Lerven, M. 
Liebermann, A. Markus (2x), W. Martens (3x), P. Mondriaan, G. W. Opdenhoff (2x), H. 
J. H. Rijkelijkhuijsen, P. A. Schipperus, B. Schregel, J. F. Soolmaker, B. v. d. 
Veen, J. van Vuuren, H. J. v. d. Weele, P. Wouwerman, W. de Zwart en vele andere 
meesters. 
ANTIEK EN ANDER MEUBILAIR, waarbij 2 wortelnoten en 1 mahonie kabinet, Drentse kast, 
poortkast, 3 glazenkasten, spinden, buffetten, antieke bureaus, 
herenkamerameublement, eetkamermeubelen, salonmeubelen, commodes, dekenkisten, series
antieke en andere stoelen, ronde en balpoottafels, antiek wortelnoten staand horloge 
staartklokken, pendules, hoekkasten, Franse fauteuils, 4 piano’s w.b. 1 Ibach, 
schrijftafel, spiegels, antieke kroon, antieke barometers, enz. Huishoudelijke 
goederen, waarbij televisie toestellen, diepvrieskast, koelkast, aardgasfornuis, 
bedden, linnenkasten, boekenkasten, enz. 
BELANGRIJKE PARTIJ PERZISCHE EN ANDERE TAPIJTEN, lopers, tafelkleden, salontaprjten, 
o.a. ahirvan, Kirman, Bakhtiari, Kazak, Serabend, enz. 
GROTE COLLECTIE PLATINA, GOUDEN, ZILVEREN EN PLATED VOORWERPEN, waarbij zeer fraaie 
sieraden met briljant, diamant, saffier, granaat en vele andere zettingen. Gouden en 
zilveren munten, bestekgoed, lepeltjes, kandelaars, serviesjes, enz. 
VEEL CHINEES EN ANDER PORSELEIN, aardewerk, kristal, glaswerk, koperwerk, tin, brons,
curiosa, Aziatische kunst, enz. 
KIJKDAGEN: vrijdag 18 en zaterdag 19 november 1966 van 10 tot 17 uur, zondag 20 
november 1966 van 11 tot 17 uur en maandag 21 november 1966 van 10 tot 16 uur. 
CATALOGUS met plm. 2300 nummers te verkrijgen aan het Notarishuis à f2.50 afgehaald. 
INLICHTINGEN bij de veilingdirectie: Makelaar-Taxateur M. J. Staamer, Bakkerstraat 
19, Arnhem, telefoon 08300-25900.

12 mei 2020  In het begin der dertiger jaren bestaat het notariskantoor 
Arnold/Arn. v. d. Bergh; het kantoor lijkt vooral woningverkoop uit te voeren, want 
we vinden regelmatig meldingen van Verkoopingen. Als medenotarissen zijn er Massee en
Spier. Massee is niet-Joods en zal gedurende de bezetting de werkzaamheden officieel 
ondertekenen, hoewel de kantoorsnaam tot circa 1943 nog werd gebruikt.
Op 13 maart 1944 wordt het kantoor Westeinde 24 officieel gesloten en neemt J.W. 
Anton Schepers op de Valeriusstraat 135 alles over. We vinden dan de volgende 
informatie:
Notaris ANTON SCHEPERS deelt mede: 
1e. dat zijn tijd. kantooradres is: Valeriusstr. 135, A'dam-Z., tel. 90-6-97, 
(tramlijnen 2 of 16, halte Valeriuspl.). Spr.uren volg. afspr. (Ook 's avonds). 
2e. dat de waarneming van het kantoor van Notaris Arnold v. d. Bergh door de heeren 
mr. Als, Bruijning en Not. Overberg geëindigd is (voortaan dus eveneens uitsluit. 
tel. 90-6-97). 
3e. dat hij bewaarder is van de akten van de Nots. Arn. v. d. Bergh, Spier, J. D. 
Vriesendorp, Jhr. van Nispen en H. J. v. Doorn. Hij verzoekt van zijn telef.-nummer 
90-6-97 aanteek. te willen houden in oude en eerstv. telef.gids (Beroepenlijst, rubr.
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Nots.) door den naam Massee (met tel.no.'s) te vervangen door den naam Schepers met 
tel. 90-6-97.

In de herfst van 1943 houden de meeste zaken met Joodse achtergrond volledig op en 
medio oktober vinden razzia’s plaats, waarbij zeer waarschijnlijk de familie van den 
Bergh het slachtoffer zou worden, ware het niet dat ze gewaarschuwd waren. Mijn 
veronderstelling is dat de van oorsprong Duitse zakenhandelaar Alois Miedl de notaris
gewaarschuwd heeft voor de op-handen-zijnde arrestatie. Dit schijnt dus plaats 
gevonden te hebben op zijn privéadres aan de Oranje Nassaulaan 60.
Dat Massee de lopende zaken afwerkt blijkt uit de liquidatie van de Kunsthandel J. 
Goudstikker N.V. op 31 juli 1942, waar o.a. een boerderij wordt verkocht. Deze 
boerderij kan niets anders geweest zijn dan het complex rond Nijenrode. Zie ook 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Nijenrode  
In juli 1940 werd de kunsthandel gekocht door Hermann Göring en Alois Miedl. Alois 
Miedl werd eigenaar van het kasteel.
We zien hier hoe Miedl de allerhoogste kringen van de Nazi’s van spullen voorzag uit 
de verzameling van Goudstikker en anderzijds hoe notaris v. d. Bergh deze N.V. later 
liquideert. Het lijkt wel zeker dat de notaris ook zeer nauw betrokken was geweest 
bij het opzetten van de vennootschap Goudstikker.
In oktober 1944 vlucht Miedl met schilderijen naar Spanje. Rond 1950 wil Miedl zich 
laten "ontvijanden". 
In diezelfde periode speelt ook de ontdekking van de vervalsingen van Han van 
Meegeren uit Laren, waarbij Miedl de tussenpersoon was van Göring die Christus en de 
overspelig vrouw had gekocht. Het echtpaar v.d. Bergh zat in die tijd ook te Laren 
ondergedoken.
Over Miedl e.a. heb ik wat gegevens verzameld:
Telefoonnummers van Miedl, Goudstikker, van den Bergh, Massee, Spier
Telefoonboek juli 1935
Goudstikker, J. Kunsth., Centr., Heerengr. 458 (na 18 u. concierge 36461) 33133, 
36161, 36461. - Jac. Goudstikker, Privé, Ouderkerk a. d. Amstel 22462. - 
Massee, Mr. C. E. Can. notaris, Zuid, Amstelk. 183 20098
Telefoonboek januari 1940
Bergh & E. Spier, A. v. d. Notarissen, Centr., Westeinde 24 33825, 34198 - A. v. d. 
Bergh, privé, Zuid, Or. Nassaul. 60 23087. -
- E. Spier, privé, Zuid, Okeghemstr. 25 29552. -
Bergh-Knurr, J. v. d. Zuid, Minerval. 72 94863
Schlösser, E. M. Fr. Halsl. 22, Naarden 5485
Telefoonboek januari 1941
33133 Goudstikker N.V. Kunsth., J. Kunsth., Heerengr. 458, C.
38892 Heerengr. 458, C.
84103 Miedl, A., R. Visscherstr. 23, W.
Telefoonboek januari 1942
33825 Bergh, Arn. v. d. Mr. C. E. Massee waarn. vac. notariskant. Arn. v. d. Bergh, 
Westeinde 24, C,
34198 Idem,
34658 Idem.
23097 Bergh, Arn. v. d. Or. Nassaul. 60, Z.
33825 Massee, Mr. C. E. Waarn.... & E. Spier
224 Miedl, A. Amsteldijk Noord 37. [K2973 Ouderkerk a.d. Amstel]
84136 Miedl, A. R. Visscherstr. 23, W. [1054 EW]
Telefoonboek december 1943
33133 Goudstikker N.V. Kunsth, J. Kunsth., Heerengr. 458, C.

6 mei 2020 Volgens het telefoonboek 1942 woonde Miedl op het adres R. Visscherstraat 
23, in Amsterdam-West (tel K 2900-84136), maar wordt hij ook vermeld op Amsteldijk 
Noord 37 te Ouderkerk a.d. Amstel (tel. K 2973-224). 
Bij het overlijden van zijn vrouw, Dori Fleischer op 1 augustus 1967 woont hij te 
München, Ottostrasse 9. De overlijdensadvertentie en dankzegging (DANKSAGUNG) 
verschijnen in meerdere Nederlandse kranten. Er zijn twee kinderen, Ruth en Hans.
Op 8 december 1933: BEVALLEN: F. Miedl-Fleischer, z.;
24 augustus 1967 DANKSAGUNG Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme und für die
herrlichen Blumenspenden beim Abschied von meiner allerliebsten und unersetzlichen 
DORI MIEDL geb. FLEISCHER sage ich allen Freunden auch im Namen unserer Kinder den 
tiefempfundenen Dank. Alois Miedl Oberwarngau Obb. Haus am Taubenberg. 8 München 2 
Ottostrasse 9.
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In juli 1945 neemt Arnold de draad weer op alsof er niets gebeurd was. Maar in 1950 
overlijdt hij aan de gevolgen van kanker die men in Londen niet kon genezen:
7 juni 1945 Zij die volmachten onder zich hebben of lasthebbers zijn van afwezige 
cliënten van de notarissen ARNOLD v. d. BERGH en E. SPIER of hun gewezen 
plaatsvervangers Mr. C. E. MASSEE en A. D. TH. BRUIJNING, worden uitgenoodigd zich in
verbinding te stellen met notaris ARNOLD V. D. BERGH, tijdelijk Keizersgracht 634, 
Amsterdam.
Heden bereikte ons uit Londen het treurige bericht van het overlijden van onze zeer 
gewaardeerde Compagnon en vriend ARNOLD VAN DEN BERGH Notaris E. Spier Mr C. E. 
Massee Amsterdam, 28 October 1950 Westeinde 24 
Op 28 October overleed te Londen de Heer ARNOLD VAN DEN BERGH Notaris te Amsterdam. 
Zijn hoogstaand karakter en stuwende kracht zullen ons steeds tot een voorbeeld zijn.
De cand. notarissen en het gezamenlijk kantoorpersoneel. Adam, Westeinde 24

20 mei 2020  We kunnen ervan uitgaan dat het notariskantoor 
van Arnold van den Bergh zeer renderend was. Het had meerdere telefoonlijnen, stond 
op een dure (neem ik aan) plaats en had nogal wat personeel. Er waren tenminste twee 
mede-notarissen van wie één niet-Joods. Deze Massee mocht tijdens de bezetting gewoon
doorwerken, maar we kunnen ervan uitgaan dat Arnold alles in de gaten hield.
Waarschijnlijk werkte het kantoor voornamelijk voor Joodse klanten, maar concrete 
aanwijzingen heb ik niet. Veilingen van huizen zijn regelmatig in de kranten te 
vinden, zodat we mogen aannemen dat de verhandeling van onroerend goed een belangrijk
bestanddeel was van de werkzaamheden.
Er moet in het kantoor het nodige aan kunst gestaan of gehangen hebben. Ik weet niet 
of er foto’s van het kantoor of de privéwoning bewaard zijn gebleven, maar gezien de 
vermeende banden met Goudstikker lijkt het me heel waarschijnlijk dat er op beide 
locaties belangwekkende schilderijen gehangen hebben. Een beschrijving van Westeinde 
is te lezen op https://nl.wikipedia.org/wiki/Westeinde_(Amsterdam) 
Opvallend is dat er nog altijd een notariskantoor is gevestigd, met notabene de naam 
Spier erin. Ik zal binnenkort eens informeren of ze meer over de geschiedenis weten, 
zie http://www.spierenhazenberg.nl/contact Ze zouden al ruim 80 jaar bestaan, en dat 
leidt dan tot vóór 1940, zodat we kunnen aannemen dat het een voortzetting is van het
kantoor van Arnold van den Bergh.
Informatie is ook te krijgen uit de website https://www.joodsamsterdam.nl/westeinde/ 
Bij de foto’s onderduikkinderen 1944 duikt de naam Naarden op.

19 oktober 2020  Beste Paul,
Toevallig vond ik Uw verhaal over Anne-Marie v.d. Bergh op het internet. Het heeft 
mij erg ontroerd.
Na de oorlog kwam Anne-Marie bij mij in de derde klas gymnasium van het Amsterdams 
Lyceum. Het was zo kort na de oorlog natuurlijk een nogal rommelige tijd op school. 
Wij raakten bevriend en ook na het eindexamen in 1949 zagen wij elkaar nog 
regelmatig. Zij had toen het zolderkamertje op de bovenste verdieping van de flat aan
de Minervalaan 72 betrokken.
Zij ontvluchtte haar ouderlijk huis, zij vond de sfeer somber en kon het ook niet zo 
goed vinden met haar twee oudere tweelingzusters.
Boven voelde zij zich vrij, er woonde naast haar een oudere student, Ulrich, waar zij
goed mee kon opschieten. De zolderkamers grensden aan een dakterras. Daar zocht ik 
haar dikwijls op en dan zaten wij in de zomer heerlijk op het dak. Over haar 
onderduik praatte zij nooit.
Ik dacht, dat U deze aanvullende informatie wel aardig zou vinden.
U heeft er veel werk aan gehad om alles uit te zoeken en de sfeer van de oorlog en de
razzia’s in Amsterdam-Zuid goed weergegeven. Ik woonde vlakbij de Minervalaan in de 
Holbeinstraat en kan mij die angstige tijd en de razzia’s nog goed herinneren. Wij 
zijn niet Joods, maar ook bij ons kwamen ze zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Ineke Holtkamp.

Eindhoven, 19 oktober 2020
Zeer geachte mevrouw Holtkamp,
Zeer hartelijk dank voor uw reactie. U moet ook al op leeftijd zijn, want Anne-Marie 
is al vele jaren geleden overleden.
Ik ben ervan overtuigd dat haar dochter Mirjam de Gorter zeer geïnteresseerd zal zijn
in uw herinneringen, want ze schijnt inderdaad later thuis niet gelukkig geweest te 
zijn, maar ze heeft er weinig over verteld. 
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Het lijkt me fantastisch als Mirjam (en haar broer Arnoud) meer te weten kunnen komen
over haar jaren na haar verblijf bij mijn grootouders en moeder in Sprundel.
Ik stuur uw opmerkingen ook naar haar door, samen met dit briefje.
Ook ik zou wel wat over haar van u willen horen, het coronavirus maakt alles wel wat 
moeilijker.
Overigens woont Mirjam in Haarlem en ik in Eindhoven.
Hopende u ook te kunnen ontmoeten: een goede gezondheid toegewenst.
Paul Theelen  l.theelen@on.nl   040-2814621  06-53832928

Beste Paul Theelen,
Hartelijk dank voor Uw bericht.
Ik ben natuurlijk ongeveer even oud als Anne-Marie, die geloof ik twee jaar
ouder was dan ik. Anne-Marie is erg jong gestorven aan de zelfde ellendige 
ziekte, die haar vader had. Ik kan me haar vader ook nog goed herinneren.
Het zal door Corona wel een tijd duren voordat wij een afspraak kunnen maken.
Ik ontvang nu daardoor geen bezoek, erg saai.
U kunt mij eventueel opbellen en Mirjam natuurlijk ook, maar zoveel nieuws heb
ik denk ik niet te vertellen. Misschien wat dingen over onze schooltijd.
Mijn telefoonnummer is 020-6628904 en ik woon in Amsterdam, Anton Verheijstraat 3-IV.
Dat is aan de andere kant van de Stadionkade, vlakbij de Minervalaan.
De tweelingzusters hebben daar nog lang gewoond geloof ik, ik kwam ze vroeger wel 
eens tegen.
Hartelijke groeten,
Ineke Holtkamp. i.holtkamp@kpnmail.nl 

27 januari 2022  uitgebreid telefonisch contact met de 90-jarige Ineke Holtkamp.
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