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Namen van in de Shoah 

omgebrachte Joodse Amers

foorters staan op een gedenk

rol. Herdenkingsstenen voor 

deze slachtoffers liggen bij 

hun woonadres, maar over 

hun leven weten we vaak 

weinig. Zij die de Joden

vervolging overleefden, zijn 

veelal vergeten. 

Het naamloze ontslag van de 

vier ambtenaren is wel 

bekend1, maar in dit artikel 

worden zij uit de anonimiteit 

gehaald. 
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5
Amersfoortse 
gemeenteambtenaren 
op 1 maart 1941 op 
Duits bevel ontslagen
Wie waren zij en wat gebeurde 
met hen daarna?

Totaal verwoest interieur van de synagoge aan de Drieringensteeg  
in 1945, met opgeslagen schoolmeubilair.
Foto: Archief Eemland 07045. Fotograaf en auteursrechthebbende onbekend.



Verwijdering NSBaffiches van stadhuis Westsingel op 25/4/1941.

Foto: dhr. Huizinga. Archief Eemland (AE) nr. AFT003000606. 
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apparaat (nagenoeg) uitgesloten.   9 Burgemeester Van 
Randwijck deelde deze tijding persoonlijk aan hen mede: 
met betuiging van spijt, dat zooiets moest gebeuren, ook zeker 
namens de wethouders. Zijn aantekening (op 25/11/40) staat 
op de ‘ontheven brief’ nr. 49740 van 22/11/1940 van Binnen-
landse Zaken, met paraaf van hem en wethouder Noorde-
wier (en Ja). Dientje van Gelder was ziek staat erbij. Deze 
brief is niet op de agenda van het college (was 29/11/1940) 
geplaatst en is niet in de gemeenteraad aan de orde 
geweest.   10 Pensioenbetalingen kwamen ten laste van de 
gemeente.   11 AE, BNR. 0002.1 Stads- c.q. gemeentebe-
stuur Amersfoort, 1811-1945, inv.nr. 4745, Stukken over hun 
ontslag en pogingen tot toekenning van een financiële 
tegemoetkoming. Ibidem, inv.nr. 810, Notulen B en W 
21/2/1941 volgnr. 17 en 18: deze zaak zo gunstig mogelijk voor 
belanghebbenden te behandelen, alles m.i.v. 1/3/1941. AE, 
BNR. 0825 gemeentebestuur Amersfoort, 1975-1990, inv.nr. 
6579. Personeelsdossier Mej. H. Muller. Stukken verder 
aangehaald als: AE 0002.1/4745 en AE 0825/6579.   

7 Eind 1940 ging burgemeester Mr. J.C. graaf van Randwijck 
met pensioen (was in 1939 pensioengerechtigd, maar bleef 
gezien de oorlog). Wethouder B. Noordewier volgde hem 
op, tot april 1942 (NSB-burgemeester J.G.L. Harloff).  
Op 1 september 1941 werd het werk van gemeenteraden 
opgeschort. Daarom vroegen de wethouders B. Noordewier, 
H. Van Galen Last en A.J. Spiekermann, tot twee maal toe 
ontslag bij de commissaris van de Koningin. Hun eervol 
ontslag volgde op 21/1/43, na eerdere weigering: J.L. Bloem-
hof, ‘Amersfoort ’40-‘45’ (2e herz. druk Amersfoort, 2005), 
p.27, 28 en 31 (opvolging). Neerleggen van hun functie zou 
direct ontslag, geen wachtgeld en geen pensioen hebben 
betekend. Dr. Lou de Jong, ‘Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog’ (‘s-Gravenhage, 1974), deel 5, 
254 e.v. (online: https://www.niod.nl/nl/download): In het 
land waren enkele burgemeesters en wethouders die om deze 
uitschakeling van de gemeenteraad (Verordening 152/41) hun 
ambt neerlegden.   8 De Jong, deel 4, 764: Overigens waren er 
niet of nauwelijks weigeringen, ook niet uit Joodse kring.  
Ik acht weigering binnen het Amersfoortse ambtenaren-

dit artikel.   4 Gemaakt als Thorarol. Aanwezig in Archief 
Eemland (AE). Zie de gang van zaken rond deze rol op 
http://destadsbron.nl/nl/Gedenkrol en ibidem /Gedenk-
rollen_3 en _4 (zie ook bijlage op p. 110-111).   5 J.J. Bakker, 
Gemeentebestuur in oorlogstijd: De stedelijke overheid van 
Breda onder Duitse bezetting (Oisterwijk, 2011), 39. Online 
2018: https://pure.uva.nl/ws/files/1429237/90810_thesis.
pdf.   6 Ibidem, periode 10 Mei 1940 - 1 September 1941, 27.    

1 Kees Ribbens, ‘Zullen wij nog terugkeeren ….. De Jodenver-
volging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog’ 
(Amersfoort, 2002), 28.   2 Addy Schuurman, ‘Politiek en 
bestuur’, in: R. Kemperink en B. Elias (red.), Bruit van d’Eem. 
Geschiedenis van Amersfoort (Amersfoort, 2009), 633. 
Inschatting o.b.v. 1935.   3 Ribbens, 124 (353 van 632 ‘volJo-
den’, ‘zo’n 55%’). Mijn analyse laat een andere verhouding 
zien: 339 Shoahslachtoffers van 676 Amersfoortse Joden 
(50,1%). Deze analyse staat in de bijlage aan het einde van 

uitzicht op pensioen, kregen de eerste drie maanden 
85% en de volgende vijf jaar 70%, daarna vijf jaar 
60% en vervolgens 50% van het laatst genoten 
salaris. Dit bedrag zou als ‘wachtgeld’ in 
maandelijkse termijnen worden uitbetaald, waarbij 
de pensioenbijdragen zouden komen te vervallen.10 

Heintje Muller (53) en Michel Polak (50) kregen 
wachtgeld, de arbeidscontractanten Dientje van 
Gelder (64) en Bernard Vos (40) zouden met lege 
handen komen te staan.11 

Dientje en Bernard zijn door Duitse hand 
gestorven. Heintje overleefde concentratiekamp 
Theresiënstadt en Michel zat bijna de hele oorlog 
ondergedoken. Hier volgt de geschiedenis van deze 
dienaren van de stad.

DIENTJE VAN GELDER,  
schrijfster ter Secretarie 
amersfoort 20 december 1876 – 
auschwitz 12 februari 1943

haar familie
Dientje was het achtste en jongste kind uit het 
huwelijk van Hendrik van Gelder12 en Geertruida 
Hijmans.13 Vijf van de acht kinderen van dit echtpaar, 
drie meisjes en twee jongens, zijn zeer jong 
overleden.14 Het tweede kind, zoon Maurits15 en het 
zevende kind, dochter Christina16, zijn evenals 
Dientje in Auschwitz vermoord.17 

de Joodse ambtenaren ontheven 
van hun functie

In oktober 1940 eiste de centrale overheid van alle 
ambtenaren een ondertekend formulier over 
Joodschen bloede, de ‘Ariërverklaring’,8 Op onjuiste 
invulling stond onmiddellijk ontslag. Vier 
Amersfoortse gemeenteambtenaren, Dientje van 
Gelder, Heintje Muller, Michel Polak en Bernard Vos, 
verklaarden dat zij en meer dan twee van hun 
grootouders, geheel Joods waren. De twee mannen 
verklaarden dit ook voor hun Joodse echtgenotes. 
De gemeente stuurde deze opgaven naar Den Haag, 
inclusief de leeftijd, hoogte van het jaarsalaris en of 
er sprake was van privévermogen. Op 25 november 
1940 kwam bericht uit Den Haag dat zij vanaf 
dagtekening van de brief van de waarneming van 
hun functie waren ontheven, maar voorlopig salaris 
zouden blijven ontvangen.9 

ontslag
Per 1 maart 1941 werden zij op Duits bevel ontslagen: 
alleen om wie zij waren, van disfunctioneren was 
geen sprake. Het college zal met dezelfde tegenzin 
het ontslag hebben aangezegd als het doen van de 
mededeling over het ontheven zijn van hun functie. 

In bijzondere gevallen kon de gemeente voor 
arbeidscontractanten een verzoek indienen in Den 
Haag voor een bedrag na contractbeëindiging. 
Degenen met een vaste aanstelling, en dus met 

Bakker beschrijft in zijn proefschrift hoe deze 
bestuurlijke constructie uitwerkte op de lokale 
bestuurders.

Complicerend voor de lokale bestuurders was, dat 
de indruk werd gewekt dat via de secretarissen-
generaal ‘nog iets te doen was’ aan de vervelende 
gevolgen van de Duitse maatregelen of dat de 
maatregelen zelfs hun instemming hadden. 
De loyaliteit van veel lokale bestuurders ten 
opzichte van hun ambtelijke Haagse overheden 
heeft te vaak hun zicht op de grens van wat wel of 
niet geoorloofd was vertroebeld. Te veel vertrou-
wen in wat ‘Den Haag’ deed, voor lokale bestuur-
ders vooral ‘Binnenlandse Zaken’, leidde tot de 
paradox van ‘meedoen om erger te voorkomen’ 
maar wat was daarbij het ergst?5

B en W van Amersfoort zat in de periode van 
afwachten en aanzien6, ‘opgescheept’ met deze 
paradox. Het college had, zoals ook in andere 
gemeenten, geen andere keuze dan de Haagse 
maatregelen uitvoeren.7

Inleiding
Blijkens de Volkstelling van 1930 woonden in 
Amersfoort 375 Joden op een bevolking van ruim 
38.000 inwoners. Vanaf die tijd tot de oorlog nam 
het aantal Joden met een paar honderd toe, door 
vestiging van elders en de komst van vluchtelingen 
uit Nazi-Duitsland. 

Amersfoort telde in 1940 bijna 50.000 inwoners; 
de gemeente had toen ruim 400 mensen in dienst.2 

In juli 1940 begon de Duitse bezetter met de eerste 
van een lange reeks maatregelen om de Joodse 
bevolking te discrimineren en te isoleren. In januari 
1941 werd verordening VO 6/41 afgekondigd, waarbij 
alle Joden met één of meer Joodse grootouders zich 
moesten laten registreren bij de bevolkingsadmini-
stra tie. De gemeente Amersfoort had vanaf februari 
1941, 769 personen van geheel of gedeeltelijk Joods 
bloed geregistreerd, van hen hadden 653 drie of 
meer Joodse grootouders, waaronder de vier 
ambtenaren. Iets meer dan de helft van de Joodse 
inwoners heeft de oorlog niet overleefd.3

Positie van het college van B en W
Na het vertrek begin mei 1940 van koningin 
Wilhelmina en haar kabinetsleden naar Londen, en 
de capitulatie op 15 mei, bestond in Nederland geen 
civiel bestuur. De Duitsers namen dat over. 
Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart stond aan het 
hoofd en onder hem vielen vier Duitse 
Commissarissen-generaal voor de uitvoering van 
het toezicht op de Nederlandse autoriteiten. De 
hoogste Nederlandse bestuursambtenaren, de 
secretarissen-generaal in Den Haag, konden Duitse 
verordeningen en maatregelen slechts iets wijzigen 
of traineren. In feite moesten zij doen wat de 
bezetter wenste en noodzakelijk achtte. 

Opengeslagen gedenkrol, met 333 namen van omgebrachte 
Joodse stadsgenoten in de oorlogsjaren 19401945.4 
Foto: Archief Eemland.  



De Langestraat in 1895. Met rode pijl nr. 48, hoek Langegracht19;  
tweede man met witte jas van links, staat voor de Krommestraat. 
Foto: Jan Willem Wentzel, AE nr. 03496. 



21/12/1941. Vanaf die dag (zij was dan 65) zou zij 
geen andere inkomsten hebben dan drie gulden per 
week van de vrijwillige ouderdomsrente en twee 
gulden per week van een lijfrente, terwijl zij voor zus 
en broer moest zorgen. Zij vroeg de gratificatie om 
geen beroep te hoeven doen op steun van 
Maatschappelijk Hulpbetoon.

B en W verzocht (pas) op 6/9/1941 aan Den 
Haag om een uitkering voor haar vast te stellen. Het 
antwoord kwam op 11 november: een uitkering 
mocht worden toegekend van 70% van haar laatste 
bezoldiging, gedurende drie maanden voor elk 
dienstjaar, tot ten hoogste één jaar.

Op 12 december 1941 (een maand later) deelde 
de burgemeester haar per brief mee, dat zij ƒ 695,10 
netto zou kunnen ontvangen voor de periode van  
1 mei 1941 tot 1 januari 1942, maar omdat ‘bekend is 
dat u van 1 mei tot en met 26 augustus 1941 een 
uitkering heeft genoten uit de werklozenkas van uw 
bond, dient het bedrag in de werklozenkas te 
worden teruggestort.’ 

Daarmee was het afscheid van haar werkgever 
hard en definitief en moest zij in 1942 voor hun 
drieën de eindjes aan elkaar zien te knopen van een 
paar gulden per week.

transport en levenseinde
Dientje werd samen met Maurits en Christina op 29 
januari 1943 door de Duitsers opgepakt en 
weggevoerd naar Kamp Westerbork. 

Maurits werd met transport nummer 48 (890 
personen) op 2 februari 1943 van Westerbork naar 
Auschwitz gedeporteerd en is daar, 77 jaar oud, op 5 
februari 1943 vermoord. Dientje en Christina gingen 
met transport nummer 49 (1184 personen) zeven 
dagen later naar Auschwitz. Op 12 februari 1943, een 
week na de dood van Maurits, zijn Dientje, 66 jaar 
oud en Christina, 69 jaar oud, daar ook omge-
bracht.28

HEINTJE MULLER, 
commieschef ter Secretarie
goor 11 juli 1887 – 
amersfoort 27 augustus 1970

haar familie
Heintje was het derde en jongste kind uit het 
huwelijk van Lion Eliezer Liefman Muller29 en Sientje 
Gesina Shifra van Engel.30 Twee oudere broers van 
haar vader, de tweeling Samuel en Wolf, hadden 
margarinefabrieken in Goor, Oldenzaal en Gildehaus 
(Dtl). Haar vader had zich later bij zijn broers 
aangesloten. Deze rijke ondernemers werden in de 
regio ‘boterjoden’ genoemd.

Zus Emma Aaltje (1882) is op 29/5/1942 in 
Zwolle overleden. Broer Mauritz Lodewijk (1884) 
werd in mei 1943 naar het interneringskamp De 
Schaffelaar in Barneveld gestuurd. Mauritz was als 
gerenommeerd vrouwenarts in Utrecht op een lijst 
geplaatst van ‘prominente Joden’ die voor 
internering in Barneveld in aanmerking kwamen. Hij 
had bedongen dat hij familieleden mocht mee-
nemen. Naast zijn zus Heintje (Henny genoemd) 
waren dat zijn vrouw Rebekka Wolff, zijn 
schoonmoeder Binchen Wolff, schoonzus Sophie 
Wolff, drie van zijn vier dochters: Gezina, Emma en 
Liesbeth en schoonzoon Jacques Reisel, echtgenoot 
van Emma. Jacques en Emma zijn, toen internerings-
kamp Barneveld in september 1943 werd ontruimd, 
gevlucht en ondergedoken. Dochter Philippine en 
haar man waren al eerder ondergedoken.  28 Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.   29 Diepen-

heim 26/1/1847 - Goor 28/4/1909.   30 Goor 24/11/1861- 
Utrecht 19/8/1939.   

Vader Hendrik was koopman/handelaar/
winkelier Langestraat 48, waar hij de zaak van zijn, in 
1877 overleden, vader Mozes dreef: de Firma M. van 
Gelder & Zn. handelaren in manufacturen.18 Hij deed 
dat later samen met zijn dochters Christina en 
Dientje. Vader en moeder woonden met de drie 
ongehuwde kinderen, Maurits, Christina en Dientje 
op dat adres. 

Vader Hendrik en zijn dochters deelden in 1901 
in de krant mee, dat per 1 januari de zaak zou worden 
voortgezet onder de naam: Firma Gez. Van Gelder. 
De zussen dreven de zaak in japonstoffen, mantels en 
pelterijen van 1901 tot begin 1906. 

In april 1906 werd een finale uitverkoop in de 
winkel gehouden: alle goederen werden A TOUT 
PRIX opgeruimd. De zaak van de gezusters werd 
verplaatst naar de (Lange) Bergstraat 36.20 Nadat 
vader in 1907 was overleden stond op dat adres 
slechts de naam wed. H. van Gelder. Zoon Maurits, 
koopman/handelsreiziger, woonde ook op 
Bergstraat 36. 

Over de continuïteit van de modezaak is sinds 
1906 niets bekend.21 Dientje en Christina zijn in die 
tijd uit Amersfoort vertrokken (waarom is een 
vraag). Christina kwam in 1912 uit Haarlem terug en 
trok bij haar moeder en broer in.22 Weduwe Grietje 
Isaacson-Hijmans, een zuster van moeder, kwam in 
1915 vanuit Den Haag ook bij de familie inwonen, en 
bleef twee jaar.23 Vermoedelijk had de komst van hen 
te maken met de geestelijke gezondheid van 

moeder. Zij is in juli 1919 naar Apeldoorn verhuisd en 
is daar in 1925 overleden.24 

Dientje arriveerde in 1924 vanuit Amsterdam, 
ook op Bergstraat 36.25 In 1928 was Maurits’ adres 
Wijersstraat 35, waar hij van eind jaren dertig tot 
januari 1943 met zijn zussen woonde. Dientje was 
maatschappelijk actief, zij werd in 1905 en in 1932 in 
de krant genoemd als bestuurslid van de afdeling 
Amersfoort van de Nederlandse Zionistenbond. 

ontslag
Dientje was sinds 25/11/1929 schrijfster op 
arbeidscontract ter Secretarie, tijdelijk klerke van het 
Burgerlijk Armbestuur of van het Bureau 
Maatschappelijk Hulpbetoon, tegen een jaarsalaris in 
1940 van ƒ 1.560; uit privévermogen ontving zij ƒ 136 
per jaar.26 Na haar ontslag op 1 maart 1941 zegde de 
gemeente haar, op basis van een weekloon van 30 
gulden, tot eind april 1941 een totaalbedrag van  
ƒ 260 toe.27 

In bijzondere gevallen kon een uitkering worden 
verkregen. Dientje (zij noemde zich Dina) verzocht 
daarom op 4 maart 1941 de gemeente per brief om 
wachtgeld, gezien haar staat van tijdelijke dienst 
gedurende elf jaar en omdat zij de kost verdiende 
voor haar zus en broer. Verder hadden zij (en ook 
hun ouders) met ziekte te kampen gehad en had zij 
niets overgehouden voor de oude dag. Op 22 april 
1941 deed zij met gelijke bewoordingen over haar 
familie, een verzoek om een gratificatie per 

12 Amersfoort 10/7/1829 - Amersfoort 14/3/1907.    
13 Gorinchem 10/1/1839 - Apeldoorn 10/1/1925.   14 Rebek-
ka Sara (1864) na tien dagen, Sara Margaretha (1867) na 
negen maanden, Izak (1869) na tien jaar, Jacobus (1871) na 
vier maanden en Hester Margaretha (1872) na zes dagen.    
15 Amersfoort 14/12/1865.   16 Amersfoort 20/11/1873.    
17 (voor alle vier ambtenaren) AE, Amersfoortse kranten, 
adresboeken en burgerlijke stand. Diverse genealogische 
websites en https://www.joodsmonument.nl   18 Amers-
foortsche Courant (AC), 14/2/1873. Vier jaar voor zijn over-
lijden had vader Mozes zijn andere manufacturenzaak aan 
de Varkensmarkt, hoek Langestraat, geliquideerd, onder 
gelijktijdige opruiming in de zaak aan de Langestraat (toen 
nr. F39).   19 De Eembode (DEB), 29/1/1929: sloopaankondi-
ging (voor modewinkel Firma M.A. Ramselaar, geopend op 
28/3/1930; nu ZARA).   20 AC, 30/8/1906.   21 Ibidem, 
22/9/1906 (laatste informatie): costumes en blouses  

Bergstraat 36. De zaak was na overlijden van vader misschien 
op kleine schaal door moeder voortgezet, maar eerder valt te 
denken dat die stilaan was beëindigd.   22 Ibidem, 18/12/1912. 
Beroep Christina onbekend. DEB, 20/7/1926: C. van Gelder 
(mogelijk Christina) haalde het diploma costuumnaaien aan de 
Huishoudschool.   23 Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander 
(AD/DE), 30/1/1915. Zij vertrok naar Oegstgeest, AD/DE, 
13/1/1917.   24 Ibidem, 9/12/1919: na vertrek van moeder vroe-
gen Christina en Maurits een dienstbode voor dag of dag en 
nacht, het huishouden viel waarschijnlijk zwaar. Uit de Amers-
foortse burgerlijke stand blijkt dat moeder niet was uitge-
schreven. Zeer waarschijnlijk is zij gestorven in het ziekenhuis 
voor Joodse geesteszieken ‘Het Apeldoornsche Bosch’.  
25 DEB, 8/7/1924.  26 Adresboek 1940 (functie) en AE 
0002.1/4745 (opgave aan Den Haag).   27 Ibidem. Er bestond 
een zesdaagse werkweek.   
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Ter herinnering aan Maurits, Christina en Dientje is een 
herdenkingssteen geplaatst aan de Stadsring, voorheen 
Wijersstraat 35. 
Foto: Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.
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amersfoort-amsterdam-
barneveld-westerbork-
theresiënstad-amersfoort 

Vanaf 1940 woonde Heintje in huis bij mevrouw 
Heerma van Voss, Van Marnixlaan 26.40 Deze 
ongehuwde dame, gepensioneerd ambtenaar, was 
pensionhoudster. Zij was adjunct commies geweest 
bij het Bureau voor Maatschappelijk Werk en bij 
Arbeidsbemiddeling, Werkloosheidsverzekering en 
Armwezen. De dames kenden elkaar van de 
Secretarie op het stadhuis en Heintje zou na de 
oorlog weer bij haar inwonen, waarover later.

Heintje vertrok per trein op 21/8/1942 uit 
Amersfoort en heeft tot 31/3/194341 op de 
Emmalaan 21 in Amsterdam ingewoond. Zij werd op 
26 maart 1943 in Amsterdam opgepakt en is op 31 
maart 1943 naar het interneringskamp in Barneveld 

overgebracht, waarna zij op 29 september 1943 naar 
Westerbork werd getransporteerd.42 

Omdat zij uit Barneveld was vertrokken en haar 
wachtgeld was toegekend krachtens beschikking 
van de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandse gebied, vroeg B en W in februari 1944 
aan de commandant van Westerbork op de eerste 
dag van de maand te berichten of Mej. H. Muller nog 
in leven is en zich in het kamp bevindt.43 
Kampcommandant Gemmeker antwoordde dat de 
pensioenbetaling aan haar kon worden gestopt, 
omdat uitbetaling niet meer mogelijk was. 

Zij is op 4 september 1944 vanuit Westerbork 
naar concentratiekamp Theresiënstadt vervoerd en 
verbleef daar tot de bevrijding door de Russen op  
8 mei 1945. Heintje keerde op 16 juli 1945, via 
Zwitserland, terug in Nederland.44 

40 Henriette Ewaldine Helène Heerma van Voss (Zevenber-
gen 24/6/1872 - Amersfoort 15/9/1956). Heintje woonde 
vanaf 1936 Huijgenslaan 20. In 1938 woonden zij daar beiden.   
41 Datum op een door haar ondertekend formulier in het 
kader van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946.   

42 NIOD, collectie 250m, inv.nr. 74c (opgave verklaring door 
haar in augustus 1945; NIOD aan auteur).   43 AE 0825/6579.   
44 Geen egodocumenten bekend over haar verblijf in de 
kampen.   
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De ondergedoken dochters en partners hebben de 
oorlog overleefd. Mauritz is op 13/9/1943 in 
Barneveld aan een hartaanval overleden en is daar op 
de Joodse begraafplaats begraven.

De zes in Barneveld achtergebleven vrouwen zijn 
op 29/9/1943 naar Westerbork vervoerd en op 
4/9/1944 naar Theresiënstadt overgebracht. Zij 
hebben dat kamp overleefd.31

loopbaan en ontslag
Heintje woonde evenals haar broer Mauritz tussen 
1900-1912 in Utrecht.32 Zij zijn waarschijnlijk vanuit 
Goor naar Utrecht gekomen om daar te studeren: 
Mauritz geneeskunde33 en Heintje voor de MO-akte 
staathuishoudkunde en statistiek.34 

Heintje solliciteerde in 1915 op de functie van 
ambtenaar bij de afdeling voor maatschappelijke 
arbeid in Amersfoort. Van de vier sollicitanten kreeg 
zij de voorkeur en werd per 1/4/1916 benoemd tot 
tijdelijk ambtenaar aan de gemeentelijke Arbeids-
beurs met een jaarwedde van ƒ 900. Na de 
verhuizing op 17 april 1916 van de Arbeidsbeurs aan de 
Westsingel 7 naar Achter Davidshof 2, werd Heintje 
belast met de arbeidsbemiddeling voor vrouwen.35

In mei 1916 verhuisde zij naar Amersfoort en 
heeft op meerdere adressen gewoond, steeds 
inwonend.36 

Op de Secretarie maakte zij snel carrière, werd 
benoemd tot ambtenaar eerste klasse en in 1918 tot 
commies aan het bureau voor maatschappelijk werk. 
Zij werd op 1/5/1919 directrice van de Gemeentelijke 
Arbeidsbeurs. Haar salaris steeg ondertussen tot  
ƒ 2.750 per jaar. Deze stijging zette zich door tot 1934, 
toen vanwege de economische crisis een algemene 
salarisverlaging voor ambtenaren werd ingesteld, 
voor haar van 4.000 naar 3.854 gulden per jaar.

Zij was begin van de jaren dertig maat-
schappe lijk actief als bestuurslid van de Stichting 
Ziekenhuis verpleging in Amersfoort.37 

In de periode van 1931 tot 1939 had zij geen 
optimale gezondheid, diverse doktersbriefjes 
schreven rust voor. Mogelijk was de werkdruk op 
de Arbeidsbeurs in de crisisjaren te veel voor haar. 
Niet alleen het aantal werkzoekenden groeide, 
ook het takenpakket van de beurs werd 
uitgebreid: steunverlening, werkverschaffing en 
culturele zorg voor werklozen.38 

Zij werd per 1/10/1935, in verband met 
reorganisatie, eervol ontslagen als directrice, 
waarna zij werd benoemd tot commies-chef ter 
Secretarie, Bureau Maatschappelijk Hulpbetoon 
(Armwezen). Enkele dagen na haar eervol ontslag 
meldde zij zich ziek, maar hervatte haar werk op 
16/10/1935. In oktober/november 1939 is zij bijna 
twee weken ziek thuis geweest. Na overleg met de 
dokter, en gezien de buitengewone 
omstandigheden mocht zij voorlopig voor halve 
dagen lichte arbeid verrichten. Dit zal 
vermoedelijk te maken hebben gehad met het 
overlijden van haar moeder op 19/8/1939 in 
Utrecht, voor wie zij als ongetrouwde dochter 
mogelijk zich heeft ingezet.

Na de invulling van de ‘Ariërverklaring’ werd 
Heintje per 22 november 1940 ontheven van haar 
functie en op 1 maart 1941 ontslagen. Zij had een 
vast contract en was dus pensioengerechtigd, 
haar jaarsalaris bedroeg toen ƒ 3.309,40. 
Daarnaast ontving zij ƒ 887,75 per jaar uit 
privévermogen.39 Het wachtgeld werd na het 
ontslag, maandelijks per postwissel aan haar 
overgemaakt.

31 Diverse genealogische (familie)websites geraadpleegd. 
Op www.joodsmonument.nl dagboek van Mauritz (voet-
noot over familie).   https://www.vernoeming.nl/de-neder-
landse-overlevenden-van-theresienstadt (Verzetskrant 
Paraat 6/5/1945).   32 Bevolkingsregister Utrecht (1900-
1912).   33 Artsexamen 19/11/1909 en promotie 3/7/1923.   
https://gedbas.genealogy.net/person/show/1155930618 en 
www.Jodeninnederland.nl (in 2018).   34 AE 0825/6579, 

sollicitatiebriefje 20/12/1915.   35 DEB, 4/8/1939, incl. foto 
krotachtige behuizing Westsingel in 1914.   36 Adresboeken 
en verhuisberichten in kranten. 37 AD/DE, 19/5/1931.    
38 Schuurman, 657. In 1931: op 2.142 vacatures 5.693 werk-
zoekenden, in 1935: voor 1.645 banen liefst 7.279 werkzoeken-
den. Taakuitbreiding: DEB, 4/8/1939.   39 AE 0002.1/4745 
(opgave aan Den Haag).    
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Briefje van A.K. Gemmeker, Kampcommandant Westerbork. 
AE BNR. 0825, inv.nr. 6579.
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4 februari 1948 per aangetekende brief, dat fl. 6.728,64 op 
een ‘geblokkeerde rekening’ en fl. 1.538,94 als ‘vrijgeld’ zou 
worden uitbetaald.   53 AE 0825/6579.   54 Indachtig de 
brief aan Gemmeker (voetnoot 43): vanaf 1944 was geen 
wachtgeld aan haar overgemaakt.   55 AE 0825/6579.   

52 Zij ontving over de jaren 1941-1945 een berekening per 
jaar van fl. 8.267,58 schadeloosstelling, zijnde het verschil 
tussen achterstallig salaris en toegekend wachtgeld. Van 
correcties betreffende rentederving werd niet gesproken. 
De gemeentesecretaris schreef (namens B en W) op  

45 Krachtens art. 4 lid 2 van ‘Besluit Rechtsherstel ontsla-
gen Ambtenaren’, KB (in Londen) van 7/9/1944 (no. E94) en 
brief van Minister van Binnenlandse zaken van 10/7/1945 nr. 
248 afd. B.B. Bureau Zuivering en Rechtsherstel.   46 Voor 
ambtenaren die waren ondergedoken bestond een voor-

schotregeling (voetnoot 89).   47 AE 0825/6579. Brieven 
6/8/1945 en 21/8/1945.   48 Voetnoot 45.   49 Benoemings-
datum van haar opvolger tot directeur Sociale Zaken.    
50 AE 0002.1/815 volgnr. 25, Notulen B en W 11/10/1945.    
51 NB: Afschrift brief naar directeur Geneeskundige Dienst.   

postwissels slechts twee jaar. Daardoor kon niet 
worden nagegaan wie voor ontvangst had 
getekend. De gemeente had aan haar 
verplichtingen voldaan en Mej. Muller had rechtens 
geen grond om de gemeente voor het volgens haar 
ontbrekende bedrag aan te spreken.

Maar Financiën stelde B en W voor, op grond 
van billijkheid, haar ook voor dit bedrag schadeloos 
te stellen, hoewel dat een dubbele uitgave ten laste 
van de gemeente betekende; B en W diende te 
besluiten over een gedragslijn. 

Het college nam de analyse van Financiën over, 
maar deelde haar mee dat zij de ƒ 1.422,69 wellicht 
in de vorm van ‘bezettingsschade’ kon terugvor-
deren van het rijk, waarbij een adres in Rijswijk 
werd aangegeven.55 

berusting?
Over een nadere actie door haar is niets bekend. In 
1948 was zij 61 jaar en heeft waarschijnlijk berust in 
de uitkomst van de ambtelijke procedure van juli 
1945 tot februari 1948. Er is geen informatie over 
een keuring bekend. Zij verklaarde tot aan haar 
pensionering regelmatig schriftelijk, dat zij na haar 
ontslag geen neveninkomsten had ‘uit of in 
verband met arbeid of bedrijf ’, Op weg naar haar 
pensioen in 1952 werd haar wachtgeld bijgesteld in 
lijn met de verbetering van de financiële positie 
van het gemeentepersoneel.

De persoon

onconventioneel en creatief
Een achterneef omschreef zijn ongehuwde, niet-
gelovige oudtante als ‘een onconventioneel mens’, 
en vertelde verder dat zij zeer creatief was. Ze 
maakte een kwartetspel en stelde een schrift 
samen met zelfgemaakte kinderraadsels voor haar 
familie leden.

schadeloosstelling
Hoewel zij weer was aangesteld per 1 maart 1941, 
werd over schadeloosstelling niet geschreven.

Dat zou later gebeuren. In mei 1947 diende 
Heintje namelijk een verzoek tot rechtsherstel in,  
op grond van de Wet Rechtsherstel 
Overheidsperso neel 1946. 

Tijdens de oorlogsjaren was aan haar wachtgeld 
overgemaakt (zie hierna), maar omdat zij weer was 
aangesteld per 1 maart 1941, had zij, op basis van 
haar salaris (genoemd in de eerste brief), recht op 
schadeloosstelling tot 19/5/1945. Deze werd haar 
toegekend: een bruto bedrag van ƒ 9.267,58 minus 
het aan haar verstrekte voorschot van ƒ 1.000 
gulden dat zij in augustus 1945 had ontvangen.52 

‘bezettingsschade’
Wel was in 1947 nog discussie over de 
schadeloosstelling over het jaar 1943. De afdeling 
Financiën gaf uitleg aan B en W en deed een 
voorstel.

In 1941 en 1942 had zij haar volledige wachtgeld 
ontvangen per postwissel (fl. 1.730,69 en ƒ 1.948,14). 
En in 1943 was het hele jaar wachtgeld verzonden  
(fl. 161,41 per maand, totaal ƒ 1.936,92), naar het 
Israëlietisch ziekenhuis in Amsterdam en later naar 
verschillende adressen in Amsterdam en Barneveld 
en de laatste drie maanden naar Westerbork. De 
eerste drie maanden had zij het volledige wachtgeld 
ontvangen en daarna gedurende drie maanden ƒ 10 
per maand (totaal ƒ 514,23). De afdeling Financiën 
concludeerde met haar dat zij in 1943 dus ƒ 1.422,69 
te weinig had ontvangen.53 

Financiën vermoedde dat het bedrag door de 
Duitse instanties was geïnd en niet was 
afgedragen.54 De gemeente bezat weliswaar 
bewijsstukken van overmaking (totaal was  
ƒ 5.615,75 ‘betaalbaar gesteld’), maar de PTT 
bewaarde getekende ontvangstbevestigingen van 

door iemand anders. Aanvankelijk was haar een 
benoeming voorgesteld tot commies zonder 
toevoeging van een afdeling, waarmee ‘de zaak van 
het rechtsherstel als afgedaan kan worden 
beschouwd.’ Maar zij wenste geen ondergeschikte 
functie te aanvaarden en zij wees een voorstel om 
keuring aan te vragen voor een invaliditeitspensioen 
af.

Deze afwijzing werd in een brief van Financiën 
aan B en W aangehaald: ‘Haar zenuwgestel is door 
angst en lijden wel geschokt, doch zij meent fysiek 
nog sterk genoeg te zijn voor herstel en wenst thans 
niet gaarne als een invalide te worden aangemerkt.’

eervol ontslag en wachtgeld
Op 2 oktober 1945 stemde Heintje tegenover de chef 
van de afdeling Financiën in met eervol ontslag als 
commies-chef ter Secretarie onder toekenning van 
wachtgeld, met ingang van 19 mei 1945.49 

B en W bekrachtigde op 11 oktober 1945 dit 
ontslag, maar eervol werd daarbij niet genoemd. 
Wel besloot het college dat zij weer werd aangesteld 
als commies ter Secretarie met ingang van 1 maart 
1941 en dat zij per 19/5/1945 op wachtgeld werd 
gesteld. B en W voegde daar aan toe, haar na verloop 
van een jaar aan een geneeskundig onderzoek 
wegens invaliditeit te doen onderwerpen.50 Dit is 
vreemd, te meer omdat in de latere correspondentie 
met haar over een keuring niet werd gesproken en 
zij die eerder had afgewezen.

Zij ontving in oktober van B en W twee brieven, 
de eerste over het herstel in haar functie met het 
bijbehorende salaris (op drie peildata: 1/3/1941, 
1/8/1941 en 1/1/1945). In de tweede werd haar, met 
de vermelding eervol ontslag, wachtgeld toegekend 
vanaf 19 mei 1945.51 Zij zou vanaf die datum (op 
jaarbasis in bruto bedragen) de eerste drie maanden 
ƒ 4.368 ontvangen, daarna drie maanden  
ƒ 3.276, vervolgens zes maanden ƒ 2.949 en tot  
slot ƒ 2.626 tot haar pensioen in 1952. 

Na de oorlog

lange weg naar genoegdoening
In juli 1945, zij was 58 jaar, meldde zij zich op het 
stadhuis. Zij verkeerde in financiële moeilijkheden, 
haar geldmiddelen waren volkomen uitgeput en zij 
moest geld van particulieren aannemen om in haar 
levensonderhoud te voorzien. 

Met haar terugkomst begon een lange, 
administratieve procedure tot genoegdoening. 

voorschot en ziekteverlof
Wanneer haar gezondheid dit toeliet zou zij in haar 
functie kunnen worden hersteld, schreef de 
gemeente in augustus. En hoewel zij aanspraak 
maakte op toekenning van een uitkering45, zou in 
afwachting van een nadere regeling, ‘uitbetaling 
thans achterwege moeten blijven.’

Doch B en W besloot in augustus haar 1.000 
gulden voorschot te geven op haar tegoed aan 
salaris.46 Het college meldde aan de commissaris der 
Koningin haar zeer schrijnende situatie, die geen 
uitstel van de betaling duldde. Zij was voorlopig niet 
in staat haar werk te hervatten. Het college vroeg 
goedkeuring aan hem het voorschot uit de 
gemeentekas te mogen betalen; deze goedkeuring 
kwam kort daarna.47 

Op advies van de Directeur van de Genees-
kundige Dienst kreeg zij vanaf het moment dat zij 
zich had gemeld, ziekteverlof ‘voor herstel van haar 
emotioneel leven gedurende de oorlogstijd.’

rechtsherstel
Vanaf oktober 1945 werd aan haar rechtsherstel 
gewerkt. Zij had bij terugkomst aangegeven dat, 
volgens de regels48, het onrecht dat haar was 
aangedaan door het ontslag, ongedaan diende te 
worden gemaakt. Maar herplaatsing in haar oude 
functie van commies-chef ter Secretarie was niet 
mogelijk, vanwege reorganisatie en de vervulling 
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Een bijzonder feit uit haar leven na de oorlog is 
dat Heintje en Jet en een vijftiental andere 
Amersfoorters, in 1947 op een protestlijst van de 
Vredestichters stonden.58 Actievoerder Johan W. 
Pootjes, uitgever van het blad ‘De Vredestichter’, 
wees dienstplichtigen op de ongrondwettigheid van 
uitzending tegen hun wil naar Nederlands Indië.59 
Landelijk bestond verzet tegen het uitzenden. 
Sympathisanten van Pootjes schaarden zich achter 
hem, waaronder deze Amersfoorters.

Deze protestbeweging kwam de regering 
ongelegen. De Centrale Veiligheidsdienst in Den 
Haag verzocht daarom in januari 1947 aan de 
plaatselijke politie de antecedenten van personen  
op die lijst door te geven. De politie 
(I.D.=Inlich         tingen      dienst) van Amersfoort 
rapporteerde op 6 mei 1947 over Jet en Heintje het 
volgende60:

MULLER, Heintje, geb. 11-7-87 te Goor, gep. 
commies-chef Maatsch. Hulpbetoon, ongehuwd, 
Jodin, won. Van Marnixlaan 26. Zij is anti-
militariste en tegen de doodstraf. Geen uitge-
sproken politieke mening, leest een neutrale 
courant.

HEERMA VAN VOS (sic), Henriette Ewaldine 
Helene, geb. 24-6-72 te Zevenbergen, ongehuwd, 
pensionhoudster, won. Van Marnixlaan 26 te 
Amersfoort. Anti-militariste, tegenstandster 
doodstraf, lid P.v.d.A. (linker vleugel), leest 
neutrale courant.

Of de dames van dit antecedentenonderzoek op de 
hoogte zijn geweest, is onbekend.

Na het overlijden van Jet Heerma van Voss 
woonde Henny Muller in Rusthuis De Lichtenberg.  
Zij is op 27 augustus 1970 op 83 jarige leeftijd in 
Amersfoort overleden en op 31 augustus gecremeerd 
in Dieren. De asverstrooiing heeft plaatsgevonden in 
crematorium Dieren op 21 september 1970 (veld B).

59 Voor achtergrond https://www.ivir.nl/publicaties/
download/NJB_1994_277.pdf (in 2018).   60 Brief nr. 
3619/242 van 16/5/1947.   Dossier in Nationaal Archief: 
NL-HaNA, CVD en BVD/open dossiers, 2.04.127, inv.nr. 1639.   

Online in 2018: http://www.stichtingargus.nl/bvd/in/
vredestichters.pdf   
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In 1931 schreef zij, deels in het Twents, het 
boekje ‘Van Vroeger Jaren’, ter gelegenheid van de 
70e verjaardag van haar geliefde moeder Sientje 
(weduwe sinds 1909). Daarin sprak zij haar toe, over 
de gelukkige jeugd in Goor, het gezin waarin zij 
opgroeide, over haar sobere, sociale vader (Kiekt 
noa oewe minderen, en neet noar oewe meerderen, 
dan bi’j altied gelukkig), die op sabbat een zwerver, 
een schnorrer, mee naar huis nam te eten en over de 
beleving van joodse en christelijke feestdagen. 

Zij eindigt het boek met: Een zonnige omgeving 
is een der heerlijkste geschenken….. een geschenk, ….
dat een schat blijkt te zijn van onmetelijke grootte.56

vredestichter
Heintje woonde waarschijnlijk al vanaf juli 1945 weer 
bij mevrouw (Jet) Heerma van Voss, Van Marnixlaan 
26. Daar bleef zij tot het overlijden van haar vriendin 
en oud-collega in 1956.57 

56 Met dank aan achterneef Micha Reisel (zoon van genoemde 
Jacques Reisel). Boekje, 114 pagina’s, gedrukt bij Fa. G.J. van 
Amerongen & Co te Amersfoort.   57 Volgens Micha Reisel 

waren zij ‘partners’. Aannemelijk is dat zij, sinds collega’s op 
de Secretarie, al lange tijd liefdevol bevriend waren.    
58 Bijna allen woonden Leusderkwartier/Berg.    
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Henny Muller en Jet Heerma van Voss. 
Foto: Privécollectie familie Reisel.

Voorkant ‘Van Vroeger Jaren’.
Privécollectie familie Reisel.

Rouwadvertentie Jet Heerma van Voss. 
NIW, 19-9-1956.

Rouwadvertentie Henny Muller. 
NIW, 4-9-1970.
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74 Persoonskaart en AD/DE, 15/7/1931. Details onbekend.   
75 Mijn dank aan haar voor deze foto en informatie over 
haar oudoom.   76 Adresboeken 1933, 1936, 1938 en kranten.   
77 AD/DE, 13/4/1931 en 10/4/1934.   78 Hij bracht in 1930 
het Zendtijdbesluit tot stand, waardoor de radiozendtijd 
gelijk werd verdeeld onder de vier omroeporganisaties 
(AVRO, KRO, NCRV en VARA).  79 AD/DE, 21/12/1932.    
80 Ibidem, 21/10/1933.   

72 AE, Persoonskaart. N.B.: in kolom kerkgenootschap is bij 
hem NI (Nederlands Israëlitisch) doorgehaald, vermeld is 
27/12/1917 (huwelijksdatum) en een paraaf. Doorhaling, 
datum en paraaf, afwijkend in blauw aniline.   73 Elektro-
technicus, monteur, verkoper, handelsreiziger:   https://
jorge.home.xs4all.nl/gen/pp/d0007/I221.html en acquisi-
teur vanaf 1933. Apotheker: https://jorge.home.xs4all.nl/
gen/pp/d0035/I218.html (in 2018; auteur Heleen Sittig).   

De zwager en de schoonzus van Michel Polak waren dus 
verre bloedverwanten van genoemde ambtenares Dientje 
van Gelder.   Burgerlijke stand Amersfoort, https:// 
www.joodsmonument.nl en https://www.geni.com/peo-
ple/Hendrik-van-Gelder/6000000017 297875770 en 
https://www.geni.com/people/Aleida-van- 
Gelder/60000000 14055850602   70 Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork (HKW). AE 0002.1/4370: brief 13/5/44 
van burgemeester Amersfoort aan burgemeester Wester-
bork: Sabella Johanna Beem werd op 19/9/1942 afgeschreven 
naar Transvaalstraat 120hs Amsterdam.   71 Dagblad Het 
Volk, 23/3/1916 p. 3. Nederlandsche Staatscourant 24/3/1916 
(aankondiging 1596).   

61 Antwerpen 20/6/1852 - Amsterdam 27/9/1916. Trouwda-
tum 22/3/1882.   62 Amsterdam 29/12/1855 - Amsterdam 
21/5/1892.   63 Amsterdam 7/1/1883.   64 Amsterdam 
20/11/1884.   65 Amsterdam 11/5/1888.   66 Amersfoort 
18/12/1885. Trouwdatum 30/5/1912.   67 Amers    foort 
5/12/1884 - Amsterdam 3/10/1913.   68 Amsterdam 
22/7/1887. Trouwdatum 31/5/1918.   69 De zus van de over-
grootvader van Dientje van Gelder (Aleida Mozes van Gel-
der) was getrouwd met Levie Meijer van Gelder. De zoon uit 
dat huwelijk was Abraham van Gelder. Hij was de grootvader 
van Johanna van Gelder (schoonzus van Michel Polak), 
getrouwd met Aaron Polak (broer van hem) en van Abraham 
van Gelder (zwager), getrouwd met Naatje Polak (zus).  

De partij wees het verzoek af, men moest het 
lidmaatschap van de Liga opgeven, anders volgde 
uitzetting uit de partij.77

Ook ten aanzien van de omroeppolitiek toonde 
hij zich steeds zeer strijdbaar. Op een vergadering 
van de VARA op 20/12/1932 in de grote zaal van ‘De 
Valk’, sprak hij als voorzitter over het protest tegen 
de plannen van minister Reijmer78 (Waterstaat) om 
de politiek uit de ether te doen verdwijnen. De KRO, 
NCRV en AVRO deden ook aan politiek vond de 
vergadering.79 Het jaar daarop ging het bij een 
VARA-protestvergadering onder leiding van Michel 
in ‘De Keizerskroon’, om het besluit van de 
Radiocontrolecommissie (RoCoCo). Deze 
commissie wilde een verbod op het uitzenden van 
het strijdlied van de arbeidersbeweging, De 
Internationale. Daarmee werd een gevoelige 
socialistische snaar geraakt en haalde Michel fel uit 
naar de omroeppolitieke opponenten: 

… de aantasting van de eer der arbeiders, die zich 
door dit besluit vernederd en beledigd voelen. Wij 
zien de fascistische groepen groeien, zij hebben 
aangedrongen op beknotting van de VARA. Dit 
verbod is een overwinning van de fascisten. Men 
wil het kapitalisme weer laten zegevieren ten 
koste van de arbeidersklasse.80

Zijn positie in de jaren dertig op de linker en 
‘antimilitaristische’ vleugel van de 
sociaaldemocratische beweging was duidelijk. 

ontslag
Michel Polak ondertekende ook de ‘Ariërverklaring’, 
werd ontheven van zijn functie en ontslagen op  
1 maart 1941. Hij had een vast contract met een 
jaarsalaris van ƒ 1.883,70, was pensioengerechtigd 
en viel dus onder de eerder genoemde 

koopman, zij was apotheker(sassistente) geweest bij 
apotheek De Castro in Amsterdam.73 

In 1931 ging Michel failliet.74 Het jaar daarop trad 
hij op 7 maart in dienst bij de gemeente Amersfoort 
als acquisiteur bij de gasfabriek, aanvankelijk op 
arbeidscontract. Hij kwam per 1/1/1939 in vaste 
dienst als technisch ambtenaar tweede klasse bij 
Gemeentewerken/gasfabriek. Deze functie zou hij 
bekleden tot zijn gedwongen ontslag op 1 maart 
1941. 

In 1933 verhuisde het echtpaar naar Woestijger-
weg 169, en woonde daarna van 1938 tot 1942 op 
Scheltemalaan 5. Voor deze woning is een 
herdenkingssteen voor Sabella Johanna Polak-Beem 
gelegd. 

maatschappelijke betrokkenheid
Michel was prominent aanwezig in de sociaal-
democratische beweging. Hij was lid van de SDAP 
(Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), lid van het 
bestuur van het Instituut voor Arbeidersontwik-
keling afdeling Amersfoort (als vertegenwoordiger 
van de Algemene Bestuurders Bond) en in de jaren 
dertig voorzitter van de afdeling Amersfoort van de 
VARA.76 

Hij behoorde tot de ‘linkssocialisten’ binnen de 
SDAP. Op 12 april 1931 opende hij in het 
‘Volksgebouw’ een bijeenkomst van Amersfoortse 
leden van deze linker vleugel. Daar drong hij er bij 
hen op aan een meer revolutionaire mening op de 
partijgenoten over te dragen. Deze links-
georiënteerden waren een andere mening 
toegedaan dan die van de meerderheid op het 
recente partijcongres. 

In 1934 manifesteerde hij zich als voorzitter van 
de Anti-Oorlogs Liga: hij diende bij de SDAP een 
verzoek in om de onverenigbaarheid van het 
lidmaatschap van de partij en de Liga op te schorten. 

Amster damse bedrijf is in januari 1916 geliquideerd. 
Michel stapte uit de zaak en zijn zwager behield het 
recht de firmanaam te blijven voeren.71 

Michel en Sabella kwamen vanuit Den Haag in 
1925 naar Amersfoort en woonden tot 1932 op 
Javastraat 20.72 Zijn beroep was toen reiziger/

MICHEL POLAK, technisch 
ambtenaar Gemeentewerken/
gasfabriek 
amsterdam 4 oktober 1890 – 
amersfoort 15 februari 1984 

zijn familie
Michels vader Salomon Polak61 trouwde in 
Amsterdam met Veronica Gobes.62 Salomon was 
winkelier. Uit het huwelijk werden vier kinderen 
geboren, Naatje63, Aaron64, Abraham65 en Michel. 
Zus Naatje trouwde in Weesp met Abraham van 
Gelder.66 Naatje is op 26/3/1944 en haar man 
Abraham (Michels zwager) op 3/12/1942 in 
Auschwitz vermoord. Michels broer Aaron overleed 
in Amsterdam op 26/11/1920. Hij was getrouwd met 
Johanna van Gelder.67 Abraham Polak, de broer van 
Michiel, trouwde met Betje Polak.68 Abraham is op 
21/4/1945 in het Extern Kommando Czernowitz 
overleden en Betje is in Auschwitz vermoord op 
26/3/1944.69

Michel trouwde op 27/12/1917 in Amsterdam 
met Sabella Johanna Beem (Zevenbergen 
23/11/1888). Zij is op 17 maart 1944 in Westerbork 
terecht gekomen en in de strafbarak (nr. 67) 
geplaatst.70 Op 23 maart 1944 werd ze gedeporteerd 
naar Auschwitz en is daar drie dagen later 
omgebracht. 

Michel Polak heeft de oorlog overleefd. Het 
echtpaar had geen kinderen.

beroep
Michel leidde in 1915 samen met zijn zwager Henri 
Simon Beem het elektrotechnisch bureau  
Beem & Polak, aan de N.Z. Voorburgwal 117. Dit 

Sabelle Johanna Beem en Michel Polak, ca. 1920. 
Foto: Privécollectie Heleen Sittig75.
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zevende op de kandidatenlijst en werd niet herkozen.   
Adresboek 1965: Lid van drie raadscommissies: sociale 
zaken, cultuur en beroepschriften.   94 Dagblad Trouw, 
19/5/1967. Oproep: ‘Vrede in Vietnam’, ook door zijn  
partner G.A. Nagel-Muis.   

91 DA, 15/8/1947 en 9/1/1948. Soester Courant, 28/2/1947.   
92 DA, 11/3/1948.   93 AE BNR. 0002.02, inv.nrs. 1417, 1418 en 
1511. Van 8 mei 1964 tot 3 juni 1966. Hij stond in 1962 tweede 
op de kandidatenlijst (hij volgde in 1964 P.P. de Bruin op, die 
ontslag had genomen). Bij de verkiezingen in 1966 was hij 

gasfabriek wilde ontslaan en die vervangen door NSB-ers, 
zoals de NSB-burgemeester Harloff van hem eiste. Korte tijd 
Joodse onderduiker uit Amsterdam bij Van Rhijn (familie 
aan auteur in 2018). Bolmeijer was toen Van Rhijns adjunct 
en actief rond de Raad van Verzet in Amersfoort (Bloemhof, 
108 en 118). Hij woonde in de oorlog Dollardstraat 2 en later 
Voltastraat 13.   NSB-er IJzebrand Houwing, per 1/4/1943 
opvolger van Van Rhijn (0002.1/814 volgnr. 363, besluit 
11/8/1942; lid NSB: ibidem, inv.nr. 815 volgnr. 3), woonde 
Groen van Prinstererlaan 23 (zie ‘ideologie’ in advertentie 
Houwing, AC 20/4/1944 p.2). Zeker vanaf benoeming Hou-
wing lijkt onderduik op Gaslaan 5 onwaarschijnlijk.    
89 Conform Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946.   
Op 25/5/1945 besloot B en W (AE, BNR 0002.1, inv.nr. 815 
volgnr. 24) ambtenaren die waren ondergedoken, en in 
moeilijkheden zitten, terstond een voorschot op een latere 
vergoeding te geven.   90 Adresboek 1953.   

81 AE 0002.1/4745 (opgave aan Den Haag).   82 Bloemhof, 
97-101, Ribbens, 49 e.v. en Van Adelberg, ‘De Joden van 
Amersfoort’, 118-134. Zie ook mijn analyse in de bijlage.    
83 Mogelijk een relatie met adres van Sabella: voetnoot 70.   
84 Veenvliet (bekend als Daan in verzetskringen; Röntgen-
straat 9) was toen bode bij het Ziekenfonds. Zij moeten 
elkaar al voor de oorlog hebben ontmoet binnen de sociaal-
democratische beweging. Mevrouw Nettie Grolleman-
Veenvliet aan auteur in 2018.   85 Ibidem.   86 Ibidem.   87 Het 
is bekend dat de meer bemiddelden gemakkelijker konden 
onderduiken. Hier betrof het goede relaties/vriendendienst.   
88 Adresboeken 1947/1950/1953 (1943-1946 geen adresboe-
ken aanwezig): op dit adres zowel Michel Polak als directeur 
Simon Bolmeijer. Mogelijk slechts tot voorjaar 1943 onder-
duikadres geweest.   Analyse: Bolmeijers voorganger Eduard 
Emil van Rhijn (1920-1943 op dat adres) werd per 1/4/1943 
eervol ontslagen (AE, BNR 0002.1, inv.nr. 814 volgnr. 164, 
besluit 11/6/1942), omdat hij geen medewerkers van de 

Zijn antioorlog opstelling bleek ook in 1967. Hij 
was één van de vele ondertekenaars van een oproep 
tot het houden van een stille tocht in Amsterdam 
tegen de Amerikaanse bombardementen op 
Vietnam.94 

nieuwe relatie
Hij woonde van 1956 tot 1972 (of later) op Kapelweg 
150b. Begin jaren zestig deelde hij zijn leven met 
Gerdina Antonia Nagel-Muis op haar adres 
Borneoplein 2. Zij was weduwe van de in Bergen 
Belsen overleden Amersfoortse verzetsstrijder 
Willem Lodewijk Hendrik Nagel. De echtparen Polak 
en Nagel waren bevriend. In 1968 gingen Gerdina en 

onderhandelingen met Indonesië en over de 
politionele acties). Michel was zeer waarschijnlijk 
tegen deze acties. 

Naast deze politieke activiteiten was hij in 1948 
voorzitter van de Amersfoortse afdeling van de 
Nederlandse Zionistenbond.92 Uit zijn politieke leven 
blijkt zijn pacifistische houding. Het is dan ook niet 
verwonderlijk, hoewel opmerkelijk gezien zijn leef tijd 
van 75, dat hij twee jaar voorzitter was van de 
eenmansfractie van de PSP (Pacifistisch Socialis tische 
Partij) in de Amersfoortse gemeenteraad.93 Hij zal 
voor die tijd zijn lidmaatschap van de PvdA al hebben 
opgezegd. Gezien zijn strubbelingen met de partij 
voor en na de oorlog was dat geen vreemde stap. 

Na de oorlog

terug als gemeenteambtenaar
Michel Polak woonde vanaf begin 1947 lange tijd als 
acquisiteur gasfabriek op Gaslaan 5. In dit grote huis 
woonde traditioneel de directeur 
Gemeentewerken/gasfabriek. Het is een 
aannemelijke hypothese dat hij daar (ook) 
ondergedoken heeft gezeten.88 

Direct na het einde van de oorlog is hij naar zijn 
oude werkgever teruggegaan en is weer in zijn 
vroegere functie aangetreden. Er bestaat geen 
dossier over zijn rechtsherstel en financiële 
schadeloosstelling. Aan te nemen valt dat hem 
rechtsherstel is verleend en gederfde inkomsten zijn 
vergoed.89 Hij is later bevorderd tot technisch 
ambtenaar eerste klasse.90

weer maatschappelijk actief
Hij werd andermaal voorzitter van de afdeling 
Amersfoort van de VARA. Hij was lid van het 
bestuur van de Amersfoortse afdeling van de PvdA 
en tevens gewestelijk bestuurder van die partij.91 In 
1947 trok hij zich terug uit het lokale bestuur in 
verband met het verwerpen van de motie van 
afkeuring over het door het partijbestuur 
ingenomen standpunt betreffende Indonesië. 
Binnen de PvdA waren de meningen zeer sterk 
verdeeld over de ‘Indonesische kwestie’ (over 

wachtgeldregeling; hij bezat geen persoonlijk 
vermogen.81 Er is niets bekend van het overmaken 
van zijn wachtgeld na het ontslag. Waarschijnlijk 
heeft dit per postwissel plaats gevonden tot zijn 
onderduik in 1942 (of 1943), zoals bij Heintje Muller. 

onderduik
Nagenoeg alle Joden zijn in groepen per trein uit 
Amersfoort vertrokken. Op 18 augustus 1942 
moesten personen tussen 16 en 40 jaar naar 
Westerbork, de overigen op 21 augustus naar 
Amsterdam. Ruim honderd mochten met een 
voorlopige vrijwaring in de stad blijven. De laatste 
Joden vertrokken op 22 april 1943 naar Vught. Een 
paar honderd onderduikers bleven achter82, Michel 
was vermoedelijk één van hen.

Zijn onderduikadres is niet te achterhalen.83 Hij 
had zowel voor als in het begin van de oorlog (en 
ook daarna) goed contact met Evert Veenvliet.84 
Diens woning was een ‘soort doorgangshuis’ voor 
Joden op zoek naar een onderduikadres.85 Van 
daaruit werd men o.a. gebracht naar tehuizen van de 
opvoedingsinstelling Maatschappij Zandbergen, in 
de bosomgeving van de Woestijgerweg (toen, nu 
omgeving Waterdaal) en Scheltemalaan.86 Michel 
heeft daar mogelijk vanaf 1942/1943 verbleven, maar 
ook de verblijfsduur is onbekend.87

Gaslaan 5, rond 1905. In de jaren dertig aan rechterzijde uitgebouwd met kantoor en toonkamer.
Woonhuis eind jaren vijftig bij aanleg van de Amsterdamseweg gesloopt. 
Foto: AE nr. 51606.
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lie-informatie gaat uit naar de kinderen: Henriëtte (1931), 
Eddy (1936-2019) en René (1942).   99 Algemene Nederland-
sche Diamantbewerkersbond (ANDB) had 160 leden in Parijs 
in 1906. Dr. H. Heertje, ‘De diamantbewerkers van Amster-
dam’ (Amsterdam, 1936) 144-145.   100 http://www.rvan    -
hetg. dds.nl/soester/nspar.htm (in 2009). Geraadpleegd 
voor de gezinssamenstelling en verblijfsduur in Parijs.   

95 Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959); artikelen in: 
Jaarboek Flehite 2012 (over de persoon, 20-40) en 2015 (over 
zijn stadsbusdienst, 36-79, met op blz. 45 de ‘relatie’ Parijs/
Amersfoort betreffende openbaar busvervoer).    
96 Gemeentearchief Rotterdam (GAR), geboorteakte nr. 
597.   97 Ibidem, huwelijksakte Rotterdam 20 april 1859, nr. 
180.   98 Mededeling familie in 2009. In 1945 en het laatst 
rond 1980 contact met ‘Engeland’. Mijn dank voor alle fami-

De diamantindustrie was een cyclische 
bedrijfstak, gevoelig voor de conjunctuur. Bij 
oorlogen of opstanden in de wereld stagneerde de 
aanvoer van ruwe diamant en was werkloosheid vaak 
een gevolg. Dat was dikwijls aanleiding voor 
diamantslijpers ergens anders in Europa tijdelijk hun 
heil te zoeken of zelfs te emigreren. In Parijs 
woonden eind 19e eeuw veel, vooral Amsterdamse, 
Joodse diamantbewerkers.99 

Manus Vos ontmoette in Parijs het gezin van 
diamantversteller/-slijper Isaac Abraham (Jean) 
Soester en Mietje Krieks.100 

BERNARD VOS, 
schrijver ter Secretarie 
parijs 11 augustus 1900 – 
midden-europa 31 maart 1943?

zijn familiegeschiedenis
Bernard Vos werd geboren in Parijs. Dat feit vraagt 
om een verhaal over zijn familie. 

Ik heb veel gegevens over hem verzameld 
tijdens mijn onderzoek naar Nathan Hilversum.95 
Bernard was getrouwd met Anna Hilversum, een 
dochter van een broer van Nathan Hilversum, een 
volle nicht (oomzegger) van Nathan.

Twee van elkaar verschillende Joodse ‘werelden’ 
raakten door dit huwelijk verbonden: de 
diamantnijverheid aan de zijde van de familie Vos en 
de handel aan de kant van de familie Hilversum.

rotterdam – parijs – amsterdam 
Op 16 februari 1866 werd Manus Vos, de vader van 
Bernard, in Rotterdam geboren als derde kind in een 
groot Joods gezin van Barend Vos en Hanna West.96 
De geboren Amsterdammer Barend was koopman 
(en muzikant97) en bouwde zijn handel in 
Rotterdam uit tot een graan- en meelhandel, met 
export naar Oost-Europa. Hanna was geboren in 
Rotterdam. 

Barend duldde slechts twee zonen in de zaak. 
Hij stuurde Emanuel en Manus na hun militaire 
dienst met geld op zak naar het buitenland, met de 
aansporing terug te keren als ‘meester’ in een vak. 
Emanuel begon in ‘Haarlemmerolie’ en is naar 
Engeland vertrokken. Het daar bekende 
cosmeticabedrijf ‘VO5’ dankt zijn oorsprong en 
naam aan deze geëmigreerde Vos. 

Manus vertrok in september 1893 naar Parijs en 
kwam in contact met Nederlandse Joodse 
diamantbewerkers.98

Michel definitief wonen op zijn adres, Kapelweg 
150b. Later woonden zij in ‘Eemgaarde’ aan de 
Dorresteinseweg. Mevrouw Gerdina Nagel-Muis is 
op 10/12/1981 in Amersfoort overleden. Michel 
overleed op 15/2/1984 ook in Amersfoort. 

De persoon

Drie mensen die hem hebben gekend, spraken van: 
Een markante, dominante, en geen gemakkelijke 

man, iemand met lange tenen, die als hij een mening 
had daar altijd bij bleef. 

Hij wist zeer veel. Vertelde graag moppen. 
Zeer geestige, charmante man, je kon met hem 

lachen. Was ‘brutaal’, zeker niet bang (ook in de 
oorlog) en hij kon gek uit de hoek komen.

Op hoge leeftijd droeg hij een indrukwekkende 
‘profetenbaard’,

Hij noemde zijn vrouw ‘Bella zaliger’ en sprak 
van ‘een heel lieve vrouw’, 

Michel Polak en partner G.A. NagelMuis (1962). 
Foto: Privécollectie fam. Nagel.

Rouwadvertentie in Parool 
en Volkskrant, 2821984. 
Nicht Johanna Gerritdina van 
Gelder-Waanders was getrouwd 
met de zoon van Michels zus 
Naatje: Leon van Gelder (1913-1981, 
hoogleraar Onderwijskunde RUG. 
Zie voetnoot 69.

Bernard Vos ca. 1927. 
Foto: Familiecollectie.
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Assen’], en is met zijn vrouw en twee van hun drie kinderen, 
met hetzelfde transport vertrokken. Hartog moest ook in 
Cosel uitstappen en is op 7/2/1945 in kamp Gross Rosen 
(Neder-Silezië, steengroeve) gestorven. Zijn vrouw en de 
twee kinderen reisden verder en zijn op 5 november 1942 in 
Auschwitz vermoord. Van de Nederlandse ‘Cosel-groep’ heb-
ben 181 personen de oorlog overleefd, waarvan veertien uit 
het transport van 2/11/1942. Op het graf van Bernards echt-
genote staat als herinnering aan hem: Gedeporteerd oktober 
1942 en Overleden 31-03-1943. NIOD: De overlijdensdatum 
van Bernard Vos, Midden-Europa 31/3/1943, is de uiterste 
datum waarop hij vermoedelijk is overleden. Op basis van 
overgebleven kampadministraties zou het juister zijn te 
zeggen dat hij waarschijnlijk tussen 5 november 1942 en 31 
maart 1943 in één van de werkkampen in Opper-Silezië is 
gestorven [Rode Kruis, De deportatietransporten in de zg. 
Cosel-periode, deel III (’s-Gravenhage, 1952) i.h.b. Bijlage III, B 
pt. 7; online in 2018: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:g
vn:EVDO02:NIOD05_8241&role=pdf]. Voor informatie over 
Cosel (Kosel), het kampencomplex in Silezië en het lot van de 
dwangarbeiders: H.A.J. van Rens, ‘De vervolging van Joden 
en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse 
provincie Limburg’ (Amsterdam, 2013), 139-143. Online in 
2018: https://dare.uva.nl/search?identifier=6b7f58f6-b42c-
4259-a09c-52577e1cb7ca en Lou de Jong, Deel 8 (tweede 
helft) 1975, 790-802.   

113 Over een verband tussen genoemd cosmeticabedrijf 
VO5 en Keune is mij niets bekend.   114 Familie in 2009: Zeer 
waarschijnlijk mede aangenomen vanwege zijn mooie hand-
schrift.   115 AE 0002.1/4745 (opgave en weekloon aan Den 
Haag).   116 Mededeling familie in 2010. Zijn vrouw was toen 
in verwachting.   117 Het eerste transport dat vanuit kamp 
Westerbork en niet meer van station Hooghalen vertrok.   
118 Rode Kruis, Registratiekaart Joodsche Raad, doss. 
122316, A’foort 2/28, met daarop ‘Transport D’land 2.11.42’ en 
de naoorlogse check door het Rode Kruis met dezelfde 
datum. Verdere informatie door NIOD en HKW: Tussen 28 
augustus en 9 december 1942 werden van negentien depor-
tatietreinen uit Westerbork de arbeitsfähige mannen en 
jongens, doorgaans 15-50 jaar, in de plaats Cosel uit de trein 
gehaald (Opper-Silezië, destijds Duits gebied, nu Pools; 80 
km ten noordwesten van Auschwitz/Oświęcim). De onge-
veer 3.700 gedeporteerden die daar moesten uitstappen, 
waaronder 260 mannen van de 954 personen van het trans-
port van 2/11/1942, verbleven in diverse werkkampen in 
Silezië. Zij werden van daaruit tewerkgesteld bij de aanleg 
van een Autobahn, de bouw van een fabriek voor syntheti-
sche benzine, aan spoorbanen en uitgeleend als werkslaven 
aan daar gevestigde industriële ondernemingen. Hartog 
Hilversum (Amersfoort, 23/7/1898), tweede zoon van 
Nathan Hilversum, kwam evenals neef Bernard Vos vanuit 
werkkamp Vledder in Westerbork aan [Auschwitz persoons-
kaart 177410: ‘Verhaftet am 15/9/1942 in Vleder (sic) bei 

en bestuurslid van de ANDB) met als doel de verpleging en 
het herstel van georganiseerde diamantbewerkers mogelijk 
te maken door opname in herstellingsoorden en sanatoria. 
Het fonds genereerde o.a. inkomsten door de verkoop van de 
koperen steeltjes die als afval overbleven na het slijpen van 
diamanten. De ruwe diamant was geklemd in een soldeer-
dop, die in verschillende standen moest worden gesteld, en 
daartoe was bevestigd op een koperen steeltje, dat door het 
voortdurend buigen op den duur afbrak. Bronnen ‘koperen 
steeltjes’: Heertje, ‘De diamantbewerkers’, 48 en Nico van 
der Zwet Slotenmaker ‘Amsterdam city of diamonds [1586-
1986]’ (Amsterdam, 1986), 56.   108 Mededeling familie in 
2009. Gezinskaart Bernard Vos, GAA: Anna, geboren 
Amsterdam,15/1/1908.   109 Huwelijksakte GAA, akte 468.   
110 Gezinskaart van vader Manus Vos vermeldt nr. 24. 
Adresboek 1928: Vos, B., kousenhandel, nr. 22. Nummer 
mogelijk onjuist. AC/DE 28/3/1927 en 23/5/1928: Albert 
Heijn op nr. 22. Familie: Anna dreef de winkel, in handwerk-
artikelen.   111 Gezinskaart Bernard Vos. Persoonskaart 
Henriette Soester: 9/5/1934 gekomen en 30/9/1939 terug 
naar Amsterdam. Overleden Auschwitz 3/12/1942.    
112 Huwelijksakte GAA, akte 468 (winkelier) en gezinskaart 
Bernard Vos (reiziger in parfumerieën).   

101 Heertje, De Kaapsche Tijd (1870-1876), 31.    
102 http://www.rvanhetg.dds.nl/soester/nspar.htm en 
contact met auteur website (in 2009) en geboorteakte 
Parijs: 2 oktober 1868. Archives de Paris (http://www.paris.
fr/); cote de registre 14e arr. 02/10/1868 V4E 1774 nr. 2 (acte 
3046).   103 Huwelijksakte Parijs. Archives de Paris (http://
www.paris.fr/); cote de registre 11e arr. 06/06/1895 V4E 9166 
nr. 21 (acte 988). Manus (beroep: lapidaire) woonde evenals 
Henriette (couturière) in de Rue Oberkampf 156.    
104 Gezinskaart Manus Vos, Gemeentearchief Amsterdam 
(GAA). Geboorteakte Parijs, Archives de Paris (http://
www.paris.fr/); cote de registre 20e arr. 12/08/1900 V4E 
10783, inschrijfdatum 12 augustus 1900 (acte 3049).   Ménil-
montant is een veel bezongen deel (sinds 1860) van Parijs. 
Voor het eerst door Aristide Bruant in 1885, verder Trenet, 
Chevalier e.a.: Ménilmontant mais oui madame/C’est là que 
j’ai laissé mon cœur/C’est là que je viens retrouver mon 
âme/Toute ma flamme/Tout mon bonheur... .   105 Reden 
terugkeer? Opa Isaac Abraham Soester overleed 26/5/1905 
in Amsterdam en/of mogelijk ook de ‘conjunctuur’.    
106 Gezinskaart Manus Vos, GAA. Alle gezinsleden waren 
Nederlanders volgens de bronnen.   107 Mededeling familie 
in 2009. Het Koperen Stelenfonds ‘Nieuwe Levenskracht’ 
was in 1905 opgericht door Jan van Zutphen (medeoprichter 

Hij eindigde de brief met: 
Wanneer ik financieel niet geholpen zou worden, 
staat binnen enkele dagen broodsgebrek te wachten. 
Ik doe een dringend beroep op Uw medewerking om 
mijn gezin voor het allerergste te bewaren.

B en W berichtte hem op 13 maart 1941 dat zijn ontslag 
was ingegaan per 1 maart 1941 en dat per half maart 
een uitkering zou worden uitbetaald van 60 gulden, 
twee weeklonen.

De gemeente deed op 6/9/1941 het toegezegde 
verzoek aan Den Haag om een uitkering (evenals bij 
Dientje geruime tijd na de aanvraag; blijkbaar had het 
college een lage beleidsurgentie bij het verzachten 
van het lot van deze twee ‘ex-ambtena ren’). Op 
15/11/1941 verzocht de gemeente, in aansluiting op de 
toekenning van een uitkering aan Dientje, ook aan 
Bernard een uitkering toe te staan. Per kerende post 
kwam de mededeling van Binnenlandse Zaken dat het 
werd afgewezen, omdat Bernard van 13/12/1937 tot 
1/12/1940 werkelijke dienst had verricht, en dus niet 
de geldende drie jaar. De burgemeester bracht op 
12/12/1941 dit besluit per brief aan hem over. 

voor het chemisch-cosmetisch bedrijf Keune aan de 
Oudezijds Voorburgwal 206 in Amsterdam 
(opgericht in 1922). De fabriek werd in de jaren 
vijftig naar Diemen verplaatst en Keune 
Haircosmetics is sinds 1967 in Soest gevestigd.113 
Bernard nam ontslag bij Keune en trad op 13/12/1937 
als schrijver op arbeidscontract in dienst bij de 
Secretarie in het stadhuis aan de Westsingel.114 

ontslag
Evenals zijn Joodse collega’s tekende Bernard Vos in 
oktober 1940 de ‘Ariërverklaring’ en werd ontslagen.

Op 1 maart 1941 ontving hij een brief van B en W 
waarin stond dat er geen pensioenvoorziening voor 
hem zou zijn. Wel wilde men, op zijn verzoek en met 
door hem verstrekte gegevens, een voorstel bij de 
Rijkscommissaris indienen om zo proberen te 
bewerkstelligen dat hij in de komende tijd financieel 
tegemoet zou worden gekomen. Bernard schreef op 
3 maart 1941 een antwoordbrief aan B en W waarin 
hij een financiële tegemoetkoming vroeg voor zijn 
gezin, en omdat hij zijn moeder steunde met een 
gulden per week, als ‘verplichte alimentatie’. 

gezin een hulp, want moeder Henriette had moeite 
met de huishouding. Levie stelde toen zijn dochter 
Anna voor, waarna zij op veertienjarige leeftijd in 
1922 bij de familie Vos in de huishouding begon.108 
Zij raakte bevriend met de thuiswonende zoon 
Bernard en op 10 augustus 1927 trouwden Anna 
Hilversum en Bernard Vos in Amsterdam.109 Door 
dit huwelijk raakten de twee families verwant. 

amsterdam – amersfoort
Een paar dagen na hun huwelijk vertrokken Bernard 
en Anna naar Amersfoort. Zij hadden een 
kousenhandel op de Puntenburgerlaan 24.110 Hun 
eerste kind Emanuel werd daar geboren. Het gezin 
keerde in 1928 naar Amsterdam terug en trok bij 
Bernards ouders in. Ruim een jaar later overleed het 
zoontje in Amsterdam. 

In 1933 kwam Anna terug naar Amersfoort en 
ging met hun dochtertje Henriëtte inwonen op 
Fuchsiastraat 24. Kort daarna kwam ook haar 
schoonmoeder, de weduwe Vos-Soester naar 
Amersfoort. Bernard volgde in 1935 en het gezin 
betrok de woning Begoniastraat 13.111 In Amersfoort 
zijn twee zonen geboren.

Bernard was winkelier en reiziger in 
parfumerieën.112 Hij werkte vanaf de jaren twintig 

Het echtpaar Soester kreeg dertien kinderen. 
Het vijfde en zesde kind werd in Paris geboren en 
een dochtertje overleed in die stad. Het gezin 
woonde tussen 1867 en 1876 in Parijs. In deze periode 
valt de ‘Kaapse Tijd’, de diamantindustrie beleefde 
toen een grote bloei door de ontdekking van 
diamantvelden in Zuid-Afrika.101

Na het vertrek van het gezin in 1876 naar 
Amsterdam, bleef dochter Henriette in haar 
geboorteplaats Parijs.102 De inmiddels 
diamantslijper/briljantslijper Manus Vos en 
Henriette Soester trouwden in Parijs op 6 juni 
1895.103 Het echtpaar kreeg in Parijs drie kinderen, 
twee zoons en een dochter. Het eerste kind, Bernard 
Vos, werd op 11 augustus 1900 geboren, Rue 
Ménilmontant 38, 20e Arrondissement.104 

Manus Vos verruilde met zijn gezin tijdelijk 
Parijs voor Amsterdam, van juli 1903 tot juni 1905 en 
van september tot december 1905.105 Op 5 februari 
1906 keerden zij definitief terug in Amsterdam.106 

Het gezin kwam daar rond 1920 in contact met 
Levie Hilversum, een broer van de genoemde 
Nathan Hilversum. Handelaar Levie werkte na de 
Eerste Wereldoorlog voor het ‘Koperen Stelenfonds’ 
in Amsterdam.107 Hij ontmoette daardoor de 
diamantslijper Manus Vos. Manus zocht voor zijn 
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119 Mededeling familie in 2011. Zij verbleven vier hoog in een door de 
familie gemaakte schuilplaats. Zwager Jacques Vos (Parijs, 28/5/1905; 
kantoorbediende) is opgepakt en op 28 februari 1943 in Auschwitz gestor-
ven. Zijn vrouw Charlotte Carolina Henke was niet-Joods.     

onderduik van zijn vrouw en
kinderen

Zijn vrouw Anna ging met zoon René (2 maanden) 
op 5 december 1942 met de reguliere trein naar haar 
zwager en schoonzus in Amsterdam. Dochter 
Henriëtte (11) en zoon Eddy (6) waren de dag 
daarvoor al door hun tante met de trein opgehaald. 
Allen zijn ondergedoken bij die schoonzus en haar 
man, de broer van Bernard, in de Heemstedestraat 
1III en hebben op dat adres de oorlog overleefd.119 
Anna Vos-Hilversum is op 13 september 1983 in Den 
Bosch overleden en is op de Joodse begraafplaats 
aan de Soesterweg in Amersfoort begraven.

Op verzoek van zijn kinderen is voor 
Begoniastraat 13 geen herdenkingssteen voor 
Bernard Vos geplaatst.

Nabeschouwing
Deze slachtoffers van de Duitse bezettingsmacht 
waren Joods, hadden vier grootouders van 
Joodschen bloede, woonden in Amersfoort en 
waren daar gemeenteambtenaar; twee op 
arbeidscontract, zonder uitzicht op pensioen en 
twee in vaste dienst met recht op pensioen. 

De Duitse machthebber beval de gemeente hen 
te ontslaan, niet op grond van een beoordeling van 
hun staat van dienst, maar vanuit ideologische, 
negatieve vooroordelen over hun identiteit. Een 
identiteit die zij zelf onder dwang hadden 
gedefinieerd.

De gemeente betuigde spijt en trachtte, zij het 
met lage urgentie, de financiële gevolgen voor de 
twee arbeidscontractanten te verzachten, maar was 
verder een machteloze uitvoerder van een door de 
Duitsers gestuurde bureaucratie. Beiden stierven 
door Duitse hand. 

Een van de ambtenaren in vaste dienst, de oud-
directrice van de Arbeidsbeurs, keerde terug uit het 
nazikamp Theresiënstadt. De procedure tot 
rechtsherstel en schadeloosstelling na de oorlog 
moet voor haar een hard gelag zijn geweest. De 
andere overleefde de oorlog in onderduik en diende 
na de oorlog de stad weer als ambtenaar en op hoge 
leeftijd als gemeenteraadslid.

Bernard bezat geen privévermogen115 en stond 
met lege handen, door een tekort aan diensttijd van 
twaalf dagen.

transport en levenseinde
In januari 1942 werd Bernard Vos opgeroepen zich, 
‘als Joodse werkloze’, te melden voor een werkkamp. 
Hij kwam terecht in het werkkamp voor Joden in 
Vledder.116 Dit kamp is op 3 oktober 1942 ontruimd, 
waarbij de Joodse dwangarbeiders naar kamp 
Westerbork werden overgebracht. Bernard is 
vandaar op 2 november 1942 met een zgn. Cosel-
transport richting Auschwitz vervoerd.117 
Aangenomen wordt dat hij tussen 5 november 1942 
en 31 maart 1943 in één van de werkkampen in 
(Opper-)Silezië is overleden.118

Op 2/9/2016 is bij het voorm. goederenstation van Cosel (nu: KędzierzynKoźle, Polen) op initiatief  
van enkele Limburgers een monument voor de Europese ‘Coselslachtoffers’ onthuld. 
Foto: Geert Goossens. 
In het Pools, Nederlands, Frans, Engels, Duits en Hebreeuws: Van 28 augustus tot 10 december 1942 werden op deze plaats 
ongeveer 9.000 Joodse mannen en jongens van diverse nationaliteiten gedwongen uit te stappen uit de deportatietreinen, die 
op weg waren van Westerbork (Nederland), Drancy en Pithiviers (Frankrijk) en Mechelen (België) naar Auschwitz. Zij werden 
verspreid over talloze dwangarbeiderskampen. De meesten overleefden de Holocaust niet.

Voormalig goederenstation van Cosel. Het gedenkteken staat voor de muur van het stenen gebouw, 
onder de overkapping van het open laad en losperron.
Bron: Google Streetview (2012).

Graf van Anna VosHilversum. 
Foto: Nechamah Mayer-Hirsch / Rob Mayer. 
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bijlage (vervolg op voetnoot 3) 

bronnen voor informatie 
en analyse 

a   AE BNR. 0002.1 inv.nrs. 4367, 4370, 6444 t/m 

6446 en 6491 t/m 6493 

b   https://www.wiewaswie.nl, div. genealogische 

websites, begraafplaatswebsites, adresboeken, 

kranten en familie 

c   Bijlage II Ribbens (2002)   
[noemt 353 gedeporteerde en omgekomen joodse 

inwoners]

d   Bestand (januari 2019) Stichting 

Herdenkingsstenen Amersfoort (medeburgers die 

in WOII door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of 

vermoord zijn) [noemt 357 Joden van de 431 

medeburgers] 

e   Gedenkrol in AE (1999, en aanvulling 2005) 

[noemt 355 (333 en 22) omgebrachte Joodse 

stadsgenoten 1940-1945]

f    www.joodsmonument.nl    

[noemt 376 oorlogsslachtoffers met relatie 

(woonplaats) Amersfoort] 

g   Herdenkingscentrum Kamp Westerbork   

h   https://collections.arolsen-archives.org/search/   

i    http://auschwitz.org/en/museum/archives/   

j  www.oorlogsgravenstichting.nl

k   www.holocaustnamenmonument.nl 

l www.yadvashem.org
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inleiding
Overledenen zijn in de bronnen c t/m f niet altijd op 

eenduidige wijze vermeld als in Amersfoort wonend 

en de definitie van hen als ‘slachtoffer’ is verschillend, 

soms zijn namen in een bron(nen) niet vermeld, zijn 

twee overlevenden opgenomen (beiden in c en e) en 

drie personen zijn dubbel genoemd (e).*

De bestanden vertonen daardoor verschillen. 

Daarom heb ik getracht vanuit analyse tot een 

synthese te komen, zowel betreffende het aantal 

Joden in Amersfoort als het aantal overledenen/

slachtoffers en hun doodsoorzaak. Welke Joodse 

Amersfoortse inwoners zijn door welke oorzaak 

gestorven en wie van hen zijn na deportatie naar de 

diverse soorten nazikampen in de Shoah 

omgekomen? 

aantal joden
Bloemhof schrijft dat 803 personen van geheel of 

gedeeltelijk Joodse afkomst door de gemeente met de 

verplichte letter J in hun persoonsbewijs waren 

geregistreerd (een totaallijst met de betaalde leges in 

AE 0002.1/4367). Hij heeft echter de 34 minver-

mogenden die zich kosteloos konden laten 

registreren, dubbel geteld. Zij staan zowel in een 

aparte lijst als in die (leges)totaallijst, i.c. met opgave 

nul gulden. Deze registratie (o.b.v. Verordening 6/41 

van 10/1/1941) besloeg de periode februari 1941 tot en 

met december 1944; Bloemhof noemt ten onrechte 

februari 1942. 

Het aantal moet dus 769 in Amersfoort wonende 

geregistreerde Joden zijn: 653 met ten minste drie 

(‘voljoden’) en 116 met twee (90) of één (26) Joodse 

grootouders.

We weten niet of en zo ja, hoeveel onbekende 

Joodse inwoners zich niet hebben laten registreren. 

Uit de registers van vertrek en vestiging  

(AE 0002.1/6444 e.v.) blijkt dat enkele inwoners met 

een ‘joodse’ naam, die niet zijn vermeld in de 

genoemde (leges)totaallijst en onbekend als (later) 

Amersfoorts slachtoffer, na februari 1941 zijn 

vertrokken (o.a. naar het buitenland). 

Mogelijk zijn ook een aantal niet in die lijst 

genoemde Joden, die zich hier vestigden of 

vertrokken, buiten de Amersfoortse verhuisregisters 

gebleven. Een niet-geregistreerde met twee Joodse 

grootouders is toevallig bekend, omdat hij, hoewel 

overlevende, wordt genoemd als slachtoffer (in c  

en e).*

Lou de Jong stelt: Er waren maar weinigen die zich 

aan die verplichting [tot genoemde registratie] 

onttrokken, in het gehele land (aldus onze indruk) 

vermoedelijk niet meer dan enkele tientallen ‘volle 

Joden’ (deel 4, p. 875). 

Het aantal van 653 nam ik als uitgangspunt voor 

mijn verdere analyse.

Van de met naam bekende slachtoffers uit de bronnen 

c t/m e, staan zeventien echter niet geregistreerd in 

de genoemde (leges)totaallijst, waaronder (vanzelf-

sprekend) twee geboren en overleden in concentratie-

kamp Westerbork (zie conclusie). Uit een overzicht 

met namen - aanwezig in AE 0002.1/4367 - van 37 

gemengd gehuwden (i.e. met ten minste drie Joodse 

grootouders), staan drie slachtoffers wel, vijf van hen 

niet in die (leges)totaallijst. Dit brengt het aantal in 

Amersfoort wonende Joden op ten minste 789 

(769+17-2+5), van wie 673 met drie of meer Joodse 

grootouders (653 als zodanig geregistreerd en 20 niet, 

onder aanname dat zij allen ‘voljoden’ waren).

slachtoffers/overledenen  
en overlevenden

Van deze 673 Joden, hebben 338 de Shoah niet 

overleefd (het aantal 673 excl. en 338 incl. de in 

Westerbork geborenen). Onder deze 338 waren drie 

gemengd gehuwden. Een geregistreerde vrouw met 

twee Joodse grootouders - de enige onder de eerder 

genoemde 116 - is door mij toegevoegd als 

Shoahslachtoffer (totaal 339; zie conclusie). Dit waren 

uitzonderingen: een gemengd gehuwde of iemand 

met één of twee Joodse grootouders was (in algemene 

zin) gevrijwaard van deportatie.

Van de 673 zijn na februari 1941 tot einde oorlog, 33 

in Nederland overleden (excl. de concentratie kampen 

Amersfoort en Westerbork: 22 natuurlijke dood, van wie 

twee gemengd gehuwden en vijf in onderduik, één door 

zelfdoding, zes zijn doodgeschoten en van vier is de 

doodsoorzaak onduidelijk/onbekend). De 33 zijn door 

mij niet als (Shoah)slachtoffer opgenomen. 

De overige 302, die na beëindiging van de oorlog 

leefden, waren: gemengd gehuwden, zij die uit de 

onderduik kwamen en zij die terugkeerden uit de 

nazikampen. Tussen 1946 en 2008 zijn (de overige) 32 

gemengd gehuwden overleden. Eén persoon die uit 

nazikamp Theresiënstadt is teruggekeerd en één 

onderduiker worden in dit artikel genoemd; naar de 

overige teruggekeerden en onderduikers heb ik geen 

verder onderzoek gedaan (betreft in totaal 270 

personen).

 

conclusie 
In Amersfoort woonden vanaf februari 1941 ten minste 

789 Joden, van wie 673 met drie of meer Joodse 

grootouders. 

Van hen zijn 371 (55%) tijdens de oorlog gestorven: 

338 (50%) zijn omgekomen na deportatie naar de diverse 

soorten nazikampen en 33 (5%) zijn in Nederland (excl. 

de concentratiekampen Amersfoort en Westerbork) 

overleden, door natuurlijke dood (22, van wie vijf in 

onderduik), door zelfdoding (één), doodgeschoten (zes) 

of is de oorzaak onduidelijk/onbekend (vier). 

De vrouw met twee Joodse grootouders en twee in 

concentratiekamp Westerbork geborenen zijn door mij 

bij de 673 ‘voljoodse’ inwoners geteld. Dit betekent dat 

339 van 676 (50,1%) in de Shoah zijn omgekomen.

* Overlevenden:

• Sarine Aronson, Amersfoort 16/4/1930 - Herziliyya (Isr.) 23/4/2012  

(is genoemd als ‘vermist’)

• Engbert Edith Harmsen, Haarlem 26/7/1914 - Amsterdam 8/12/1967

Dubbel genoemd:

• Betje Härtz (ook genoemd als Betje Lewin-Härtz)

• Mietje de Hoop (ook genoemd als Mietje Davidson-de Hoop,  

resp. Mietje de Vries-de Hoop)

• Anna Meijer (ook genoemd als Anna Benjamin-Meijer)
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