
Overzicht  van door het verzet of roofmoordenaars om het leven 
gebrachte Joodse onderduikers, Nederland 1939-1945 
Overview of Jewish people in hiding killed by the resistance or by 
robber killers the Netherlands 1939-1945.

Toelichting | Explanatory Note | Text in blue is clickable

# name age place of death  year reason Official war 
victim

1 Abraham Emanuel Arbeid 22 Zweeloo 1943 fear? Yes

Max Biegel 34 Scharnegoutum 1944 fear? Yes

Anni Amalie Beatrice Flatow 35 Bennekom? 1944? ? Yes

Amalia Frankenhuis 30 Voerendaal 1943? fear? No

5 Abraham van Gelder 41 Hattem 1944 fear? No

Elisabeth Bakker-van Gelder 38 Hattem 1944 fear? No

Rachel Groenberg 42 Voorthuizen 1943 ? No

Sara de Hartogh 38 IJlst 1943 fear Yes

William Hertz 46 Sneek 1944 fear No

10 Hanna Hertz-Guttmann 48 Sneek 1944 fear No

Karl David Horn 70 Laren 1942 robbery No

Siegmund Horn 63 Laren 1942 robbery No

Erwin Michael Joseph 16 Bij Deurne 1942 nuisance Yes

Aron Keizer 41 Bij 't Harde 1944 fear Yes

15 Aaltje Keizer-Wallage 37 Bij 't Harde 1944 fear Yes

Betje Knorringa-Druijf 43 Mildam (Frl) 1944 ? No

Frits Landau 37 Bij Aalten 1943 fear No

Amalia Landau-Lorch 40 Bij Aalten 1943 fear No

Leo Meijers 32 Voerendaal 1943? fear? No

20 NN (#1, man) ? Boornbergum (Frl) 1943? nuisance No

NN (#2, vrouw) ? Bontebok (Frl) 1943? fear No

NN (#3, vrouw) 26? Bij Sneek 1943? nuisance No

Walter Oettinger 38 Amsterdam 1943 robbery Yes

Jozeph Troostwijk 58 Staphorst 1943 fear No

25 Rebecca de Vries-Schnitzler 79 Schiedam 1942 robbery No

Henriette de Vries 55 Schiedam 1942 robbery No

Mietje Sophia de Vries 51 Schiedam 1942 robbery No

Salomon Walvis 28 Grubbenvorst 1944 fear No
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Toelichting

In de Tweede Wereldoorlog telt Nederland circa 9 miljoen inwoners.1 Daarvan
duiken tussen de 300.000 en 330.000 mensen korte of langere tijd onder. Circa
28.000  van  hen  zijn  Joden.  “Dit  zijn  er  op  het  totale  aantal  onderduikers  in
verhouding misschien niet veel, maar op een Joodse gemeenschap van 140.000
mensen was het substantieel.”2

Niet  alle  onderduikers  overleven  de  onderduik:  ongeveer  een  derde  van  de
ondergedoken  Joden  wordt  alsnog  gearresteerd.3 Het  merendeel  van  hen
overleeft de arrestatie niet.
   
Maar ook onder onderduikers vallen slachtoffers. Een relatief klein aantal van
hen wordt door het verzet4 of door apolitieke criminelen om het leven gebracht.
Deze liquidaties,  of  beter gezegd: moorden -  want dat zijn het,  vinden plaats
omdat het verzet vreest dat de onderduikers door hun gedrag hun beschermers
en/of  mede-onderduikers  in  gevaar brachten.   Of  omdat “men” uit  is  op hun
bezittingen.  

Recht op wraak

Om hoeveel slachtoffers het precies gaat is onbekend: er is eerder nooit gedegen,
landelijk  dekkend onderzoek naar  verricht.  Jack Kooistra  en Albert  Oosthoek
geven in hun boek  Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945 (2009)
weliswaar een overzicht van door het verzet geliquideerde  “lastige of gevaar-
lijke onderduikers”, maar doen dat veelal zonder heldere bronvermelding en/of
met gebruikmaking van gecorrumpeerde bronnen5, waardoor hun boek  als bron
zo  goed  als  waardeloos  is.  Ze  noemen  drieëntwintig  slachtoffers.  Onder  hen
veertien Joden;  zes deserteurs uit  de Wehrmacht,  SS of  SD; één vermoedelijk
1 Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1943. Centraal Bureau voor de Statistiek, [s.l.], 1943. Blz. 16-

17;  https://www.dbnl.org/arch/_bev001bevo19_01/pag/_bev001bevo19_01.pdf
2 Jaap Cohen. Onderduiken in het bezette Nederland. Hoe uniek was het Achterhuis? Anne Fank Stichting, 

Amsterdam, [2016?]. Accesses 01-06-2021. 
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/onderduiken-het-bezette-nederland-hoe-uniek-was-het-
achterhuis/
Het NIOD presenteert net iets andere cijfers - op basis van onderzoek uit 1989: “Naar schatting zijn er tijdens de 
bezettingstijd ruim 350.000 mensen kortere of langere tijd ondergedoken geweest. Ongeveer 25.000 joden doken 
onder, waarvan circa een derde later werd gegrepen. (J.C.H. Blom,Crisis, bezetting en herstel; Tien studies over 
Nederland 1930-1950 (Rotterdam/Den Haag 1989) p. 77 en 89).”. NIOD. Amsterdam, [s.a.]. Accessed 01-06-2021.
https://www.niod.nl/nl/vraag-en-antwoord/onderduikers

3 Blom,Crisis, bezetting en herstel; Tien studies over Nederland 1930-1950 (Rotterdam/Den Haag 1989) p. 77 en 89.
4 Met 'verzet' wordt in dit verband zowel de onderduikgevers (het passieve verzet) als het actieve, gewapende verzet 

bedoeld.
5 Leo van der Bijl. Zand over acht. Verzetsherinneringen van een Voorschotenaar. Sigma, Rijswijk, [1988]. In dit 

boek meet de auteur zich een groots verzetsverleden aan, terwijl hij naar aller waarschijnlijkheid eerst na Dolle 
Dinsdag (5 september 1944) in het “verzet” actief werd.  Zijn grootste verzetsdaad was het vermoorden van twee 
ongewapende ondergedoken Duitse deserteurs. In zijn boekje claimde hij betrokkenheid bij nog eens zes moorden - 
waarbij het zeer de vraag is of een aantal van de slachtoffers die hij noemt ooit bestaan heeft.
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wegens de  Arbeitseinsatz  ondergedoken persoon6 en twee niét ondergedoken
collaborateurs.7 Daarnaast is het zeer de vraag of twee van de in Recht op wraak
genoemde “Duitse” deserteurs ooit bestaan hebben.8

 
Dit is overigens niet de eerste keer dat kritiek op Recht op wraak geuit wordt. In
2011 merkt historicus David Barnouw er over op: “Het is helaas een warrig boek
geworden, waarbij elke bewering van de auteurs gecheckt moet worden. Dat kan
niet de bedoeling geweest zijn.”9

Werkelijke aantal slachtoffers onbekend
 
Er  zijn  aanwijzingen  dat  er  méér  dan  de  hier  gepresenteerde  moorden  zijn
gebeurd.10 Maar hoeveel meer dat er zijn zullen we waarschijnlijk nooit weten.
Een  onbekend  aantal  daders  heeft  alle  kennis  daaromtrent  mee  het  graf  in
genomen.
 
Hoe  het  ook  zij:   uit  het  huidige  onderzoek  kan  geconcludeerd  worden  dat
tenminste vijfëntwintig met naam bekende en drie onbekende Joden tijdens de
onderduik  in  Nederland  door  het  verzet  of  criminelen  om  het  leven  zijn
gebracht.

6 Pieter Hoppen (1919-1943) Zie: Onderduiker Pieter Hoppen onterecht geliquideerd. RTV Drenthe, Assen, 2020.
https://drenthe.75jaarvrijheid.nl/artikel/2430860/onderduiker-pieter-hoppen-onterecht-geliquideerd

7 1. De Nederlandse SS-er Berend Hendrik Jurianus te Winkel die met mede-SS-er Jacob Verburgh op 5 mei 1945 in 
een schermutseling met de Binnenlandse Strijdkrachten om het leven zouden zijn gekomen. Overlijdensaktes van 
deze twee zijn niet te traceren, hoewel ze volgens Recht op Wraak wel “normaal” begraven zijn.  
2. NSB-er Berend Christiaan Wunderink, die op 4 juli 1944 te Arnhem thuis met zijn vrouw thuis vermoord is. Ze 
bleken beroofd. 

8 De door Van der Bijl genoemde Haros Basnovic en Carlo Battini, Recht op wraak, blz 217.  
9 D. Barnouw. [Bespreking] J. Kooistra, A. Oosthoek, Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945. 

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 126 (2). Januari 2011. 
https://www.researchgate.net/publication/284784014_J_Kooistra_A_Oosthoek_Recht_op_wraak_Liquidaties_in_Ne
derland_1940-1945

10 Getuige de tv-documentaire 'Een tragisch ingrijpen', Vara, 1997 van Hans Polak, waarin vijf van de hier behandelde 
zaken zijn uitgelicht. Er wordt verteld dat er in heel Nederland enkele tientallen ondergedoken Joden door het verzet
geliquideerd zijn. https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U 3'10''
Zie ook: J. Presser. Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, 2 delen. 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1985, https://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/ - "Een paar gevallen van 
roofmoorden zijn ons overgeleverd, een enkele maal gepleegd door de gastheer zelf. Bleven de daders hiervan, 
indien bekend, ongestraft? Natuurlijk niet, men zou haast willen veronderstellen, dat hun inbreuk op het Duitse 
roofmoordmonopolie hen alreeds in de ogen van de bezetter strafbaar moet hebben gemaakt; de Duitsers hielden dit 
uitplunderen en afmaken in eigen hand" (blz. 261).
"Om nog maar te zwijgen van de Joodse onderduikers, die als verraders optraden, zoals het tweetal, dat, in een kamp
van veertig ondergedoken, met de Duitsers correspondeerde. Het kamp werd verzorgd vanuit een kasteel uit de 
omgeving (...) Na rijp beraad werd besloten tot liquidatie. Deze werd uitgevoerd door twee KP-ers van elders. De 
baron, die hier vermoedelijk voor een nieuw probleem in zijn leven stond, vroeg na afloop n.b. aan hen, of er nog 
kosten verbonden waren aan het verrichte werk’. Er zijn helaas meer gevallen overgeleverd van gasten die verraad 
hebben gepleegd. En wie zal weten hoeveel er mee hebben gedreigd: ‘Als wij gaan, dan gaan jullie ook’?' (blz. 272).
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Niet-Joodse onderduikers door verzet vermoord

Zover bekend is er maar één niet-Joodse ondergedoken Nederlander “uit angst
voor  verraad”  omgebracht.  Ook  is  een   klein  aantal  ondergedoken  “Duitse”11

deserteurs mogelijk vanwege deze angst omgebracht (zij zijn overigens niet te
verwarren  met  door  het  verzet  gemaakte  Duitse  krijgsgevangenen,  die  ver-
volgens geliquideerd werden12).

Het gaat om de Nederlander:

Pieter  Hoppen (Rotterdam,  12-09-1919  -  Staphorst,  16-07-1943).  Wegens
valse beschuldiging van verraad door het verzet geliquideerd.  Hij is een door de
Oorlogsgravenstichting erkend oorlogsslachtoffer.13

En de uit Duitse dienst gedeserteerde

Herbert Lippock (Katowice, ca. 1924 - Putten, 16-12-1944)14

Richard Müller (?, 27-03-1927 -  Voorschoten, 1944 of 1945)15

Rudolph Szelagij (Budapest, 01-01-1922 - Voorschoten, 1944 of 1945)16

Van deze drie werd alleen Lippock na de oorlog niet herbegraven op de Duitse
militaire  begraafplaats  Ysselsteyn.  Het  is  onduidelijk  waarom:  alle  wegens
desertie ter dood veroordeelde Duitse soldaten die in Nederland geëxecuteerd
werden,  zijn,  evenals  de  door  zelfdoding  omgekomen  Duitse  militairen,
herbegraven op Ysselsteyn.17

11  “Duits” - als “in Duitse dienst.” Zie voor meer over Duitse deserteurs: Leo Salemink. het 'nein' van lange Heinz. 
Trouw, Amsterdam, 30-04-2003; https://www.trouw.nl/nieuws/het-nein-van-lange-heinz~b2054bf1/

12 Zie o.a. Ben Tramper. Mysterieuze liquidaties in de Biesbosch. Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn, 11-03-2005. 
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20050311:newsml_4137f7d75bfa16d19f6b3c3de1ac
0eb9

13 Pieter Hoppen, Oorlogsgravenstichting. https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/66599/pieter-hoppen
14 Herbert Lippock. Katowice, circa 1924 - Putten, 16-12-1944. Vermoedelijk Volksduitser, in Ermelo gedeserteerd. 

Ondergedoken in Putten. Begraven in naamloos graf op de begraafplaats Engweg te Putten. Onbekend bij 
Volksbund. Naam ook gespeld als 'Herbert Lippok'. 
Hemmy van Reemen. historicus Evert de Graaf in Putten: Herbert Lippock was slachtoffer, van mij mag zijn 
anonieme graf een naam krijgen.' De Stentor, Zwolle, 31-07-2019. 
https://www.destentor.nl/putten/historicus-evert-de-graaf-in-putten-herbert-lippock-was-slachtoffer-van-mij-mag-
zijn-anonieme-graf-een-naam-krijgen~a12802d6/ 

15 Richard Müller, geboren 27-03-1927. Overleden te Voorschoten, 1944 of 1945.  Herbegraven op de Duitse Militaire 
Begraafplaats Ysselsteyn; blok AM, rij 5, graf 107. Dit is waarschijnlijk dezelfde persoon als de Franz Pitzinger, 
beschreven in  Recht op wraak, blz. 224;  https://nl.findagrave.com/memorial/70195672/richard-m%C3%BCller

16 Rudolph Szelagije. Overleden te Voorschoten, 1944 of 1945. Herbegraven op de Duitse Militaire Begraafplaats 
Ysselsteyn, blok AM, rij 5, graf 106; https://nl.findagrave.com/memorial/70195679/rudolph-szelagije.

17 Hans Sakkers. Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers, 
Koudekerke, 2018. Blz. 142.
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De spreiding

Opvallend is de landelijke spreiding van deze zaken:
 
Gelderland: 9 liquidaties (waarvan 1 Duitse deserteur).
Friesland: 8 liquidaties.
Limburg: 3 liquidaties 
Noord-Holland: 3 liquidaties (allen roofmoorden)
Zuid-Holland: 5 liquidaties  (roofmoorden en Duitse deserteurs)  
Overijssel: 2 liquidaties (1 Joodse en 1 niet-Joodse onderduiker)
Drenthe en Noord-Brabant: elk 1 liquidatie.

Naar  schatting  waren  in  Friesland  ruim  21.000  mensen  ondergedoken.  Het
percentage Joodse onderduikers verschilde weinig van het landelijke totaalcijfer:
circa  10%.18 De  cijfers  voor  Gelderland  zijn  niet  bekend.  Het  hoge  aantal
liquidaties van Joodse onderduikers in Friesland (en mogelijk ook Gelderland) in
vergelijking met andere provincies verbaast dus. Waren het Friese en Gelderse
verzet eerder geneigd “lastige” onderduikers te liquideren?  Of gaven Friese en
Gelderse  ex-verzetsstrijders  na  de  oorlog  meer  openheid  van  zaken  dan  in
andere  provincies  het  geval  was?  Of  gaat  het  om  een  combinatie  van  beide
factoren?
      
Waren de liquidaties gerechtvaardigd?
 
Afgezien van de pure roofmoordzaken rijst natuurlijk de vraag of de liquidaties
gerechtvaardigd waren. In enkele gevallen kan volmondig gezegd worden: nee.
Zoals bijvoorbeeld bij de moord op de 16-jarige Michael Joseph.

Maar bij de meeste andere zaken is het, bijna tachtig jaar na dato, zo goed als  
onmogelijk om tot een oordeel te komen. Was in alle andere gevallen de angst
voor verraad terecht, of was het een excuus om iets anders te verhullen? Om met
Loe de Jong te spreken: we weten het niet.
     
De status van de slachtoffers

Alle  slachtoffers  van deze liquidaties  vallen buiten de strikte definitie  die  de
Nederlandse overheid hanteert voor “erkende oorlogsslachtoffers.”  Toch heeft
de Oorlogsgravenstichting aan acht van hen die status wél verleend. Dat is alleen
maar te prijzen. Maar het maakt het des te onbegrijpelijker waarom de zeventien
anderen die met naam bekend zijn, die status onthouden wordt.

18 Meike Jongejan. Friesland als veilige haven. Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, 2013. blz. 2-3. (accessed 01-06-
2021); https://files.friesmuseum.nl/files/5/6/5/4/Friesland_als_veilige_haven.pdf
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Slachtoffers buiten Nederland

Hoeveel uit Nederland gevluchte Joden in België en Frankrijk,  onderweg naar
veiligheid  in  Spanje  of  Zwitserland,  door  het  verzet  of  mensensmokkelaars
geliquideerd zijn wegens “te lastig”,  is onbekend. Wel bekend is dat negen uit
Nederland gevluchte Joden in 1942 en 1943 ten prooi zijn gevallen aan de Franse
seriemoordenaar Marcel Petiot.19

En  ook  hier  weer:  maar  drie  van  deze  negen  hebben  de  status  van  “erkend
oorlogsslachtoffers” de andere zes zijn anno 2021 onbekend bij de Nederlandse
herdenkingsinstanties. Dit terwijl al  vanaf 1944 bekend is dat Petiot negen uit
Nederland gevluchte Joden vermoord heeft. En hun namen zijn vanaf tenminste
1945 bekend.
   
De uit Nederland afkomstige slachtoffers van Marcel Petiot

Alle Nederlandse gelijkgeschakelde kranten berichten medio maart 1944 over de
zaak-Petiot.20 Maar merkwaardigerwijze is de nazikrant Deutsche Zeitung in den
Niederlanden het  eerste  medium  dat in  Nederland over  de  Nederlandse
slachtoffers berichtte, op 28 maart 1944:

"(...) In een anonieme brief die de politie ontving, wordt melding gemaakt van
twee  rijke  Nederlandse  emigrantenfamilies  die  in  augustus  1942  naar  Parijs
waren gekomen met het voornemen om met de hulp van Petiot naar Argentinië
te  emigreren.  Zij  hadden  tevoren  opdracht  gekregen  enkele  dagen  onder  te
duiken in een huis in de buurt van de Arc de Triomphe, waar zich de villa van de
moordenaar  bevond.  Hun  kostbaarheden  en  geld  verdwenen  met  de  Neder-
landers. Het zou gaan om negen personen. Tot op de dag van vandaag ontbreekt
van hen elk spoor."21

19 Een gedegen boek over Marcel Petiot is: David King. Death in the City of Light. The true story of the serial killer 
who terrorised wartime Paris. Crown, New York, 2011. Zie ook Henny Brandhorst. Moord op een onderduiker. 
Walburg Pers, Zutphen, 2012, blz. 33-42. 

20 Zie onder meer: Een tweede Landru in Frankrijk. Algemeen Handelsblad, Amsterdam, 13-03-1944.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000046424:mpeg21:a0014

21 Frau Petiot wusste alles. Auch emigrierte Niederländer unter den Opferns des Mörders? Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden, Amsterdam, 28-03-1944; 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:011120683:mpeg21:p003
“In einem anonymen Brief, der bei den Untersuchungsbehörden einging, wird von zwei reichen 
niederländischen Emigrantenfamilien, die im August 1942 nach Paris gekommen waren, berichtet, die mit 
Hilfe Petiots nach Argentinien auswandern wollten. Sie seien vorher aufgefordert worden, einige Tage in 
einem Haus in der Nähe des Triumpbogens, wo sich die Villa des Mörders befindet, versteckt zu halten. Mit 
den Holländern verschwanden ihre Wertsachen und ihr Geld. Es soll sich um sechs bis sieben Personen 
handeln. Bis heute fehlt jede Spur.””
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Het gaat hierbij om:

Ludwig Israël Arnsberg (Frankfurt, 22-07-1902 - Parijs, 1943)22 
Ludwika Sara Arnsberg-Höllander (Krakau, 28-02-1912 - Parijs, 1943)23

Günter Basch (Charlottenburg, 19-09-1913 - Parijs, 1943)24

Marie-Anne Basch-Schönker (Amsterdam, 10-06-1917 - Parijs, 1943)25

Chaim Schönker (Turzansk (Galicië), 28-12-1887 - Parijs, 1943)26

Franciska (Franciszka) Schönker-Ehrenreich (Dukla (Galicië), 05-05-1885 - 
Parijs, 1943)27

Rachel Wolff-Marx (Elberfeld (D), 08-01-1882 - Parijs, december 1942)28

Moses Maurice Wolff (Antwerpen, 03-01-1906 - Parijs, december 1942)29

Lina Wolff-Braun (Breslau (B), 11-08-1895 - Parijs, december 1942).30

De Wolffs waren in 1936 vanuit Duitsland naar Amsterdam verhuisd. In juli 1942
vluchtten ze via België naar Frankrijk.  In september 1942 bereiken ze Parijs.
Eind december 1942 worden ze het laatst gezien, als ze met ene dokter Eugène
in een rijtuigje vertrekken van hun onderduikadres.
 

22 In 1938 te Amsterdam getrouwd met Ludwika Holländer (zie noot 23). Reichsanzeiger, März 23, 1942, -2,  
https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=13020565; 
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/ludwig-arnsberg/47/12683707 en David King. Death in the City of Light., blz. 
171 en 322.   

23 Dochter van Chaim Schönker en Franciszka Schönker-Ehrenreich. Zie noot 26. Stadsarchief Amsterdam, 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22ludwika%22%7D. David King. Death in the 
City of Light., blz. 171 en 322.   

24 In de stukken over zaak Petiot steevast aangeduid als “Gilbert Basch”. Op 14 augustus 1941 te Amsterdam gehuwd 
Marie-Anne Schönker. Stadsarchief Amsterdam, https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q
%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D. 
David King. Death in the City of Light., blz. 171, 258, 291, 294, 307. 

25 Dochter van Chaim Schönker en Franciszka Schönker-Ehrenreich. Zie noot 26. Stadsarchief Amsterdam, 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D. 
David King. Death in the City of Light., blz. 171, 258, 291, 294, 307. 

26 Uit Wenen naar Amsterdam verhuisd, maart 1917. Gebruikte de familienaam Höllander, na vestiging in Nederland. 
Had Oostenrijkse paspoort, uitgegeven 1915. Verkreeg in 1932 Nederlands vreemdelingenpaspoort. 
Vreemdelingenregister 1917, #542. Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B
%22q%22:%22%20Sch%C3%B6nker%22%7D ; David King. Death in the City of Light., blz. 171, 258, 291, 294. 

27 Ibidem
28 Adres: Roompotstraat 15 I, Amsterdam. David King, blz. 171, 257-258, 271, 291, 294, 307. Namen en Nummers.nl, 

Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/92336/rachel-wolff-marx; Joods Monument, 
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/174588/rahel-wolff-marx; Oorlogsgravenstichting, 
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174073/rachel-wolff-marx; 

29 Zoon van  Rachel Wolff-Marx. Adres: Merwedeplein 31 III, Amsterdam. David King, blz. 171, 257-258, 271, 291, 
294, 307; Namen en Nummers.nl, Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/95331/moses-
maurice-wolff; Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190235/moses-maurice-wolff  ; 
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/173954/moses-maurice-wolff. 
Zie ook politierapport over de verdwijning van hem en zijn vrouw uit Amsterdam (Westriemen, 9.15), 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22lina%20braun%22%7D&sort=%7B
%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D

30 Vrouw van Moses Maurice Wolff. Adres: Merwedeplein 31 III, Amsterdam. David King, blz. 171, 257-258, 271, 
291, 294, 307; Namen en Nummers.nl, Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/82236/lina-wolff-
braun;  Joods Monument,https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190234/lina-wolff-braun; Oorlogsgravenstichting, 
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174025/lina-wolff-braun
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De familie Schönker was al in 1917 uit Oostenrijk naar Nederland verhuisd. Ze
gebruikten in Nederland ook wel de familienaam “Holländer”. Twee weken nadat
de Wolffs met dokter Eugène wegrijden, vertrekken vader en moeder Schönker
met twee van hun dochters en hun mannen van hun Parijse vluchtadres met de
dokter. Geen van hen wordt daarna nog gezien.
 
In maart 1944 treft de politie in een woning in Parijs de restanten van tientallen
lichamen aan. De eigenaar is “dokter Eugène”, oftewel Marcel Petiot.

De grootste seriemoordenaar uit de Franse geschiedenis
 
Petiot  is  de  grootste  seriemoordenaar  uit  de  Franse  geschiedenis.  Hoeveel
slachtoffers hij heeft gemaakt zal altijd onbekend blijven: hij snijdt de lichamen
in stukken en slaagt erin de meeste restanten te laten verdwijnen. Zover bekend
is aan de hand van de wel teruggevonden lichaamsdelen geen enkel slachtoffer
geïdentificeerd.  Hij  bekent  drieënzestig  moorden,  wordt  aangeklaagd  voor
zevenentwintig; in maart 1946 wordt hij ter dood veroordeeld wegens zesen-
twintig moorden, onder wie de negen uit Nederland gevluchte Joden.31 Op 25
mei 1946 wordt het vonnis per guillotine voltrokken.32

 

Bart FM Droog, Eenrum, juni 2021

31 King, blz. 318.
32 King, blz 324-5.
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Explanatory Note

During  the  Second  World  War,  the  Netherlands  had  approximately  9  million
inhabitants.1 Of these, between 300,000 and 330,000 went into hiding for short
or long periods of time. Approximately 28,000 of them were Jews. "This may not
be many in proportion to the total number of people in hiding, but in a Jewish
community of 140,000 it was substantial."2

Not all those in hiding survive: approximately one third of the Jews in hiding are
arrested.3 The majority of them do not survive the arrest.
   
But there are also victims among those in hiding. A relatively small number of
them were killed by the resistance4 or by apolitical criminals. These liquidations,
or rather murders - for that is what they are, take place because the resistance
fears that the people in hiding, through their behaviour, have endangered their
protectors and/or other persons in hiding.  Or because 'they' were after their
possessions.  

Right to revenge

It is not known exactly how many victims are involved: thorough, nationwide
research  has  never  been  carried  out.  Jack  Kooistra  and  Albert  Oosthoek  do
provide an overview of persons liquidated by the resistance in their book Recht
op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945 (Right on Revenge. Liquidations in
the Netherlands 1940-1945). In it they also provide an overview of 'troublesome
or dangerous persons in hiding' liquidated by the resistance. But they often do
so without a clear source statement and/or with the use of corrupted sources,5

which  renders  their  book  practically  worthless  as  a  source.  They  mention

1 Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1943. Centraal Bureau voor de Statistiek, [s.l.], 1943. Blz. 16-
17;  https://www.dbnl.org/arch/_bev001bevo19_01/pag/_bev001bevo19_01.pdf

2 Jaap Cohen. Onderduiken in het bezette Nederland. Hoe uniek was het Achterhuis? Anne Fank Stichting, 
Amsterdam, [2016?]. Accesses 01-06-2021. 
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/onderduiken-het-bezette-nederland-hoe-uniek-was-het-
achterhuis/ 
NIOD presents slightly different numbers - based on research from 1989: “It is estimated that more than 350,000 
people went into hiding for shorter or longer periods of time during the occupation. About 25,000 Jews went into 
hiding, of whom about a third were caught later.. (J.C.H. Blom,Crisis, bezetting en herstel; Tien studies over 
Nederland 1930-1950 (Rotterdam/Den Haag 1989) p. 77 en 89).”. NIOD. Amsterdam, [s.a.]. Accessed 01-06-2021.
https://www.niod.nl/nl/vraag-en-antwoord/onderduikers

3 Blom,Crisis, bezetting en herstel; Tien studies over Nederland 1930-1950 (Rotterdam/Den Haag 1989) p. 77, 89.
4 In this context, 'resistance' refers to both the people in hiding (the passive resistance) and the active, armed 

resistance.
5 E.g.: Leo van der Bijl. Zand over acht. Verzetsherinneringen van een Voorschotenaar (Sand over eight. Resistance 

memories of a Voorschoten man). Sigma, Rijswijk, [1988]. In this book, the author claims to have been an important
resistance fighter, while he in all likelihood only became active in the "resistance" relatively shortly before the 
Liberation. His greatest act of resistance was killing two unarmed German deserters in hiding. In his booklet he 
claimed involvement in another six murders - whereby it is very doubtful whether some of the victims he mentions 
ever existed.
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twenty-three  victims.  Among them are  fourteen Jews;  six  deserters  from the
Wehrmacht, SS or SD; one person who presumably went into hiding because of
the  Arbeitseinsatz6 and two collaborators who did not go into hiding  at all.7 In
addition,  it  is  highly  questionable  whether  two  of  the  'German'  deserters
mentioned in Recht op wraak ever existed.8

 
This  is  not  the  first  time  that  Recht  op  wraak has  been  criticised.  In  2011,
historian David Barnouw remarked: "Unfortunately,  it  has become a muddled
book  in  which  every  assertion  made  by  the  authors  must  be  checked.  That
cannot have been the intention."9

Actual number of victims unknown 

There are indications that there were more murders than those presented here.9a

But  we  will  probably  never  know  how  many more.  An  unknown  number  of
perpetrators have taken all knowledge of this to their graves. 

Be that as it may, it can be concluded from the present investigation that at least
twenty-five named and three unknown Jews were killed by the resistance or
criminals while in hiding in the Netherlands.

6 Pieter Hoppen (1919-1943) 
7 1. The Dutch SS'er Berend Hendrik Jurianus te Winkel who, together with fellow SS man Jacob Verburgh, was 

killed on 5 May 1945 in a skirmish with the Binnenlandse strijdkrachten (the resistance militia). Death certificates of
these two are not traceable, although according to Recht op Wraak they were buried "normally".  
2.  NSB-member Berend Christiaan Wunderink, who was murdered at home with his wife on 4 July 1944 in 
Arnhem. They appeared to have been robbed. 

8 Named by Van der bijl as Haros Basnovic and Carlo Battini, Right to Revenge, p 217.
9 D. Barnouw. [Bespreking] J. Kooistra, A. Oosthoek, Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945. 

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 126 (2). Januari 2011. 
https://www.researchgate.net/publication/284784014_J_Kooistra_A_Oosthoek_Recht_op_wraak_Liquidaties_in_Ne
derland_1940-1945

9a In the tv documenatary 'Een tragisch ingrijpen' ('A tragic intervention), Vara, 1997 by Hans Polak, in which  five 
cases of the ones described here are highlighted, it is said that there were “a few dozens” (enkele tientallen) of 
liquidations of Jews in hiding; https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U 3'10''
See also: J. Presser. Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, 2 delen. 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1985, https://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/ - "A few cases of robbery murders 
have been handed down to us, occasionally committed by the host himself. Did the perpetrators, if known, remain 
unpunished? Of course not, one would almost presume that their infringement of the German monopoly on robbery 
must already have made them punishable in the eyes of the occupying forces; the Germans kept this plundering and 
killing in their own hands" (p. 261).
"Not to mention the Jewish people in hiding, who acted as traitors, such as the two of them who, in a camp of forty, 
corresponded with the Germans. The camp was run from a castle in the area (...) After careful consideration, it was 
decided to liquidate the people. This was carried out by two KP men from elsewhere. The baron, who probably 
faced a new problem in his life, asked them afterwards if there were any costs associated with the work they had 
done'. Unfortunately, there are more cases of guests who committed treason. And who knows how many have 
threatened: 'If we go, you go'? (p. 272).
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Non-Jewish people in hiding killed by the resistance

As far as is known only one non-Jewish Dutch person in hiding was killed "for
fear of betrayal". A small number of "German"9b deserters may also have been
killed because of this fear (they should not be confused with German prisoners
of war made by the resistance, who were subsequently liquidated9c).

It concerns the Dutchman:

Pieter  Hoppen (Rotterdam,  12-09-1919  -  Staphorst,  16-07-1943).  He  was
liquidated by the resistance because of a false accusation of treason.  He is a war
victim recognised by the War Graves Foundation.10

And the deserters from German service

Herbert Lippock (Katowice, ca. 1924 - Putten, 16-12-1944)11

Richard Müller (?, 27-03-1927 - Voorschoten, 1944 or 1945)12

Rudolph Szelagij ( Budapest, 01-01-1922 - Voorschoten, 1944 or 1945)12a

Of  these  three,  only  Lippock  was  not  reburied  after  the  war  at  the  German
military cemetery Yysselsteyn. It is unclear why: all German soldiers sentenced
to  death  for  desertion  and  executed  in  the  Netherlands  were  reburied  at
Ysselsteyn, as were the German soldiers who died by suicide.12b

9b “German” - as in German service.” See for more about German deserters: Leo Salemink. het 'nein' van lange Heinz. 
Trouw, Amsterdam, 30-04-2003; https://www.trouw.nl/nieuws/het-nein-van-lange-heinz~b2054bf1/

9c E.g.:  Ben Tramper. Mysterieuze liquidaties in de Biesbosch. Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn, 11-03-2005. 
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20050311:newsml_4137f7d75bfa16d19f6b3c3de1ac
0eb9

10 Oorlogsgravenstichting. https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/66599/pieter-hoppen. See also: Onderduiker 
Pieter Hoppen onterecht geliquideerd. RTV Drenthe, Assen, 2020. 
https://drenthe.75jaarvrijheid.nl/artikel/2430860/onderduiker-pieter-hoppen-onterecht-geliquideerd

11 Herbert Lippock. Katowice, about 1924 - Putten, 16-12-1944. Presumably a Volksdeutscher, deserted in Ermelo 
Went into hiding in Putten. Buried in an unmarked grave at Cemetery Engweg, Putten. Unknown by Volksbund. 
Name also spelled as “Herbert Lippok”.
See: Hemmy van Reemen. Historicus Evert de Graaf in Putten: Herbert Lippock was slachtoffer, van mij mag zijn 
anonieme graf een naam krijgen.' De Stentor, Zwolle, 31-07-2019. 
https://www.destentor.nl/putten/historicus-evert-de-graaf-in-putten-herbert-lippock-was-slachtoffer-van-mij-mag-
zijn-anonieme-graf-een-naam-krijgen~a12802d6/ 

12 Richard Müller, geboren 27-03-1927. Died Voorschoten, 1944 of 1945.  Reburied at German Military Cemetery 
Ysselsteyn, area AM, row 5, grave 107. Presumably the same person as Franz Pitzinger, described in  Recht op 
wraak, p. 224;  https://nl.findagrave.com/memorial/70195672/richard-m%C3%BCller

12aRudolph Szelagije. Died Voorschoten, 1944 of 1945. Reburied at German Military Cemetery Ysselsteyn, area AM, 
row 5, grave 106; https://nl.findagrave.com/memorial/70195679/rudolph-szelagije.

12bHans Sakkers. Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers, 
Koudekerke, 2018, p.142.
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The distribution

The national distribution of these cases in the eleven provinces of the 
Netherlands is striking: 

Gelders: 9 liquidations (8 Jews, 1 German deserter).
Frisia: 8 liquidations.
Limburg: 3 liquidations 
North Holland: 3 liquidations (all robberies)
Zuid-Holland: 5 liquidations (3 robberies, 2 German deserters)  
Overijssel: 2 liquidations (1 Jew, 1 non Jew) 
Drenthe, Noord-Brabant and Overijssel: 1 liquidation each
Groningen, Utrecht and Zeeland: none. 

It  is  estimated  that  more  than  21,000  people  were  in  hiding  in  Frisia.  The
percentage  of  Jewish  people  in  hiding  differed  little  from  the  national  total:
approximately 10%.13 The number for Gelders are unknown. The high number of
liquidations of Jewish people in hiding in Frisia (and posssibly in Gelders too)
compared  to  other  provinces  is  therefore  surprising.  Were  the  Frisian  and
Gelders resistance more inclined to liquidate 'troublesome' people in hiding?  Or
did Frisian and Gelders ex-resistance fighters give more openness after the war
than was the case in other provinces? Or is it a combination of both factors?
      
Were the liquidations justified?
 
Apart  from  the  pure  robbery  murder  cases,  the  question  naturally  arises
whether  the  liquidations  were  justified.  In  some  cases,  it  can  be  said  with
conviction that they were not. For example, in the case of the murder of 16-year-
old Michael Joseph.

But  in  most  other  cases,  almost  eighty  years  after  the  fact,  it  is  as  good as  
impossible to reach a verdict. In all other cases, was the fear of betrayal justified,
or was it an excuse to cover up something else? In the words of Dutch historian
Loe de Jong: we just don't know.
     
The status of the victims

All victims of these liquidations fall outside the strict definition that the Dutch
government  uses  for  "recognised war  victims".   Yet  eight  of  them have been
granted that status by the Netherlands War Graves Foundation.14 That granting

13 Meike Jongejan. Friesland als veilige haven. Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, 2013. blz. 2-3. (accessed 01-06-
2021); https://files.friesmuseum.nl/files/5/6/5/4/Friesland_als_veilige_haven.pdf

14 In Dutch: Oorlogsgravenstichting; a semi-governmental organization; https://oorlogsgravenstichting.nl/
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of the “war victim” status is only to be applauded. But it makes it all the more
incomprehensible why the seventeen others who are known by name are denied
that status.

Victims outside the Netherlands

It is not known how many Jews who fled from the Netherlands were liquidated
in Belgium and France, on their way to safety in Spain or Switzerland, by the
resistance or trafickers, for being "too troublesome". What is known is that nine
Jews who fled from the Netherlands in 1942 and 1943 fell prey to the French
serial killer Marcel Petiot.15

And again: only three of these nine have the status of "official war victim"; the
other  six  are  anno  2021  completely  unknown  to  the  Dutch  memorial
authorities . This while it has been known since 1944 that Petiot murdered nine
Jews who had fled the Netherlands. And their names have been known since at
least 1945.
   
Marcel Petiot's Dutch victims

All  Nazi  controlled  Dutch  dailies  reported  on  the  Petiot  case  in  mid-March
1944.16 But curiously, the Nazi newspaper Deutsche Zeitung in den Niederlanden
was the first medium to report on the Dutch victims, on 28 March 1944:

"(...) An anonymous letter received by the investigating authorities tells of two
rich Dutch émigré families who had come to Paris in August 1942 and wanted to
emigrate to Argentina with Petiot's help. They had previously been ordered to
spend a few days in hiding in a  house near the Arc de Triomphe,  where the
murderer's villa was located. Their valuables and money disappeared with the
Dutch. There are said to be six to seven people involved. To this day, every trace
is missing. "17

15 A very thorough study on Marcel Petiot is: David King. Death in the City of Light. The true story of the serial killer 
who terrorised wartime Paris. Crown, New York, 2011. See also: Henny Brandhorst. Moord op een onderduiker. 
Walburg Pers, Zutphen, 2012. 

16 For instance: Een tweede Landru in Frankrijk. Algemeen Handelsblad, Amsterdam, 13-03-1944.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000046424:mpeg21:a0014

17 Frau Petiot wusste alles. Auch emigrierte Niederländer unter den Opferns des Mörders? Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden, Amsterdam, 28-03-1944; 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:011120683:mpeg21:p003
“In einem anonymen Brief, der bei den Untersuchungsbehörden einging, wird von zwei reichen 
niederländischen Emigrantenfamilien, die im August 1942 nach Paris gekommen waren, berichtet, die mit 
Hilfe Petiots nach Argentinien auswandern wollten. Sie seien vorher aufgefordert worden, einige Tage in 
einem Haus in der Nähe des Triumpbogens, wo sich die Villa des Mörders befindet, versteckt zu halten. Mit 
den Holländern verschwanden ihre Wertsachen und ihr Geld. Es soll sich um sechs bis sieben Personen 
handeln. Bis heute fehlt jede Spur.”
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They were:

Ludwig Israël Arnsberg (Frankfurt  am Main, 22-07-1902 - Paris, 1943)18

Ludwika Sara Arnsberg-Höllander (Cracow, 28-02-1912 - Paris, 1943)19

Günter Basch (Charlottenburg, 19-09-1913 - Paris, 1943)20

Marie-Anne Basch-Schönker (Amsterdam, 10-06-1917 - Paris, 1943)21

Chaim Schönker (Turzansk (Galicia), 28-12-1887 - Paris, 1943)22

Franciska (Franciszka) Schönker-Ehrenreich (Dukla (Galicia), 05-05-1885 - 
Paris, 1943)23

Rachel Wolff-Marx (Elberfeld (D), 08-01-1882 - Paris, December 1942)24

Moses Maurice Wolff (Antwerpen, 03-01-1906 - Paris, December 1942)25

Lina Wolff-Braun (Breslau (B), 11-08-1895 - Paris, December 1942)26

The Wolff family had moved from Germany to Amsterdam in 1936. In July 1942
they fled via Belgium to France. In September 1942 they reached Paris. Mother,
son and daughter-in-law Wolff were last seen late December 1942, when they
left  their  hiding  place  in  a  carriage  accompanied  by  a  “doctor  Eugène”.  

The  Schönker  family  had  already  moved  from  Austria  to  the  Netherlands  in
1917. They used the family name "Holländer" in the Netherlands. Two weeks
after the Wolffs drove off with doctor Eugène, father and mother Schönker left

18 Married in Amsterdam, 1938 with Ludwika Holländer (seee note 19). Reichsanzeiger, März 23, 1942, -2,  
https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=13020565; 
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/ludwig-arnsberg/47/12683707 and David King. Death in the City of Light., p. 
171 and 322.   

19 Daughter of Chaim Schönker and Franciszka Schönker-Ehrenreich. Stadsarchief Amsterdam, 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22ludwika%22%7D. David King. Death in the 
City of Light., pages 171 and 322; 

20 In the literature and 1944-2012 articles mentioned as “Gilbert Basch”.  Married  August 14, 1941 in Amsterdam with
Marie-Anne Schönker. Stadsarchief Amsterdam, https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q
%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D. David King. Death in the City of Light., p. 171, 258, 291, 294, 307.

21 Daughter of Chaim Schönker and Franciszka Schönker-Ehrenreich. Stadsarchief Amsterdam, 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D. 
David King. Death in the City of Light., p. 171, 258, 291, 294, 307. 

22 Moved from Vienna to Amsterdam, March 1917. Used in the Netherlands the familyname “Höllander”. ,Had 
Austrian poassport, issued 1915. Receiced in 1932 a Dutch foreigners passport. Vreemdelingenregister 1917, #542. 
Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22%20Sch%C3%B6nker
%22%7D ; David King. Death in the City of Light., pages. 171, 258, 291, 294. 

23 Ibidem
24 Address: Roompotstraat 15 I, Amsterdam. David King, p. 171, 257-258, 271, 291, 294, 307   Namen en 

Nummers.nl, Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/92336/rachel-wolff-marx; Joods 
Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/174588/rahel-wolff-marx; Oorlogsgravenstichting, 
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174073/rachel-wolff-marx; 

25 Son of  Rachel Wolff-Marx. Address: Merwedeplein 31 III, Amsterdam. David King, p. 171, 257-258, 271, 291, 
294, 307; Namen en Nummers.nl, Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/95331/moses-
maurice-wolff; Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190235/moses-maurice-wolff  ; 
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/173954/moses-maurice-wolff.  

26 Wife of Moses Maurice Wolff. Addreas: Merwedeplein 31 III, Amsterdam. David King, p. 171, 257-258, 271, 291, 
294, 307; Namen en Nummers.nl, Amsterdam, 2020, https://www.namenennummers.nl/name/82236/lina-wolff-
braun;  Joods Monument,https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190234/lina-wolff-braun; Oorlogsgravenstichting, 
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174025/lina-wolff-braun

Door “verzet” gedode ondergedoken Joden, Nederland 1939-1945. Droog Magazine, June 2021. Page 14 of 54

https://www.droog-mag.nl/war-victims/
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174025/lina-wolff-braun
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190234/lina-wolff-braun
https://www.namenennummers.nl/name/82236/lina-wolff-braun
https://www.namenennummers.nl/name/82236/lina-wolff-braun
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/173954/moses-maurice-wolff
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/190235/moses-maurice-wolff
https://www.namenennummers.nl/name/95331/moses-maurice-wolff
https://www.namenennummers.nl/name/95331/moses-maurice-wolff
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174073/rachel-wolff-marx
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/174588/rahel-wolff-marx
https://www.namenennummers.nl/name/92336/rachel-wolff-marx
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22%20Sch%C3%B6nker%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22%20Sch%C3%B6nker%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22marie%20Sch%C3%B6nker%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22ludwika%22%7D
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/ludwig-arnsberg/47/12683707
https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=13020565
https://www.droog-mag.nl/


their refugee address in Paris and two of their daughters and their husbands.,
accompanied by doctor Eugène. None of them, except the doctor, is ever seen
again.  

Epilogue

In March 1944, the police found the remains of dozens of bodies in a house in
Paris. The owner is "doctor Eugène", or Marcel Petiot. 

Petiot is the biggest serial killer in French history. How many victims he made
will always remain unknown: he cuts up the bodies and manages to make most
of the remains disappear. As far as is known, no victim has been identified from
the  body  parts  that  have  been  recovered.  Petiot  confessed  to  sixty-three
murders, was charged with twenty-seven; in March 1946 he was sentenced to
death for twenty-six murders,  including the nine Jews who had fled from the
Netherlands.27 On 25 May 1946, the sentence was carried out by guillotine.28

27 King, p. 318.
28 King, p. 324-5.
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Naam: Abraham Emanuel Arbeid.
Geboren: Amsterdam, 22-03-1920.
Overleden: Zweeloo, 01-01-1943.
Laatste rustplaats: Joodse Begraafplaats, Muiderberg, E 50 17.
Motief voor liquidatie: Angst voor verraad.
Status (2021):  Erkend oorlogsslachtoffer.

Zweeloo, circa 1942, https://topotijdreis.nl/. 

De Amsterdamse kantoorbediende Bram Arbeid was met andere Joden in 1942
ondergedoken bij dominee C.C. Pijpers in Zweeloo (Drenthe). Omdat hij zich zou
willen aangeven is  hij  vergiftigd.  Zijn  stoffelijk overschot werd in de pastorie
begraven. Bij de sloop van het gebouw in 1959 werd zijn lichaam gevonden. De
dominee nam alle verantwoordelijkheid voor de liquidatie op zich,  hoewel er
veel aanwijzingen zijn dat hij niet alleen had gehandeld.
 

Name: Abraham Emanuel Arbeid
Born:  Amsterdam, 22-03-1920.
Deceased: Zweeloo, 01-01-1943.
Final resting place: Jewish Cemetery, Muiderberg, E 50 17.
Motive for liquidation: Fear of betrayal
Status (2021): Official war victim.

In  1942,  the  Amsterdam office  worker  Bram Arbeid  was  with  other  Jews  in
hiding at the home of pastor C.C. Pijpers in Zweeloo (Drenthe). He was poisoned
because he wanted to turn himself in. His corpse was buried in the parsonage.
His body was found during the demolition of the building in 1959. The pastor
assumed  all  responsibility  for  the  liquidation,  although  there  are  many  indi-
cations that he had not acted alone. 
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Bronnen / sources: 

Stoffelijke restanten gevonden onder pastorie te Zweeloo. Drama uit oorlogstijd. Provinciale 
Drentse en Asser Courant, Assen, 02-07-1959.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001574002:mpeg21:a00063
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/174454/abraham-emanuel-
arbeid
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/3770/abraham-emanuel-
arbeid

Naar Overzicht.
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Naam: Max Biegel.
Geboren: Amsterdam, 12-05-1909.
Overleden: Scharnegoutum (Friesland), , 29-02-1944.
Laatste rustplaats: Onbekend (“erf boerderij Marten de Jong (Scharnegoutum 
nr. 138”).
Motief voor “liquidatie”: Angst voor verraad
Status (2021): Erkend oorlogsslachtoffer.

De kantoorbediende Max Biegel zat ondergedoken in de buurt van Sneek. Omdat
hij zich riskant zou hebben gedragen en niet werd vertrouwd door het verzet, is
hij om het leven gebracht. Zijn stoffelijk overschot kon na de oorlog niet meer
getraceerd worden.
 
Name: Max Biegel
Born: Amsterdam, 12-05-1909.
Deceased: Scharnegoutum (Frisia), 29-02-1944.
Final resting place: Unknown (“farmyard of farm Marten de Jong”). 
Motive for “liquidation”: Fear of betrayal.
Status (2021): Official war victim.

The office clerk Max Biegel was in hiding near Sneek. He was killed because he
allegedly behaved in a risky manner and was not trusted by the resistance. His
remains could not be traced after the war.
 
Bronnen / sources: 

Mau Kopuit. Verzet bracht joodse onderduikers ter dood. Nieuw Israelietisch Weekblad. 
Amsterdam, 26-08-1983. (De “medisch student” met “vijftig tot zestig adressen van 
onderduikers op zak” was Max Biegel).
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p010

Hans Polak. 'Een tragisch ingrijpen' (tv-documentaire). Vara, Hilversum, 1997. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U ; 8'39'' - 11'00''.

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/150004/max-biegel
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/11829/max-biegel
NN. Diete Groenewold-Horman. Gaasterland in de Tweede Wereldoorlog, Balk, [accessed 25-
05-2021]. 
https://web.archive.org/web/20210525081357/https://www.gaasterlandinwo2.nl/diete-
groenewold-hofman/

Naar Overzicht.
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Naam: Anni Amalie Beatrice Flatow.
Geboren: Berlijn, 03-12-1908.
Overleden: Bennekom?, 15-05-1944?
Laatste rustplaats: Heideveld  bij Bennekom?
Motief voor liquidatie: te onvoorzichtig? 
Status (2021): Erkend oorlogsslachtoffer.

Anni Flatow was de dochter van atleet Gustav Felix Flatow. Haar vader nam met
zijn neef Alfred Flatow deel aan de eerste moderne Olympische Spelen, Athene
1896.  Het gezin Flatow vluchtte in 1933 naar Nederland en vestigde zich in
Rotterdam. In 1943 dook het  gezin onder in Driebergen.  Bij  invallen worden
vader, moeder en zoon Flatow gearresteerd. Alleen Anni weet te ontkomen. Door
het verzet wordt ze elders in Driebergen ondergebracht. Later vindt ze onderdak
in Bennekom.  Ze is daar waarschijnlijk door het verzet geliquideerd, omdat ze te
onvoorzichtig  zou zijn.  Na de liquidatie zou ze op de hei  begraven zijn.  Haar
stoffelijk overschot is nooit teruggevonden.
 
Haar  vader  overleed  op  29  januari  1945  in  Theresienstadt;  haar  moeder,
Margarete Flatow, en haar broer Siegbert Flatow overleven de oorlog.
  
Name: Anni Amalie Beatrice Flatow.
Born: Berlijn, 03-12-1908.
Deceased: Bennekom?, 15-05-1944?
Final resting place: heathland near Bennekom?
Motive for liquidation: too careless? 
Status (2021): Official war victim.

Anni  Flatow  was  the  daughter  of  athlete  Gustav  Felix  Flatow.  Her  father
participated with his cousin Alfred Flatow in the first modern Olympic Games,
Athens 1896.  The Flatow family fled to the Netherlands in 1933 and settled in
Rotterdam.  In  1943 the  family  went  into  hiding  in Driebergen,  where  father,
mother  and  son  Flatow  were  arrested.  Only  Anni  managed  to  escape.  The
resistance took her to another place in Driebergen. Later she found shelter in
Bennekom.  She was probably liquidated there by the resistance, because she
allegedly was too careless. After the liquidation she would have been buried on
the heath. Her corpse was never found.
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Bronnen / sources: 

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/138640/anni-amalie-beatrice-
flatow
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/42743/anni-amalie-
beatrice-sara-flatow
Ad Nooij. Een ondergedoken Jodin verdwijnt spoorloos in Bennekom. De Kostersteen #112. 
Bennekom, april 2010. Blz 13-20
https://www.yumpu.com/nl/document/read/19848284/de-kostersteen-oud-bennekom

Naar Overzicht.
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Naam: Amalia Frankenhuis.
Geboren: Duisburg, 01-01-1913.
Overleden: Voerendaal (Limburg),
 20-04-1943.
Laatste rustplaats: Onbekend.
Motief voor liquidatie: Angst voor 
verraad.
Status (2021): -.

Naam: Leo Meijers.
Geboren: Hengelo (Gld), 23-01-1911.
Overleden:  Voerendaal (Limburg),
 20-04-1943.
Laatste rustplaats: Onbekend.
Motief voor liquidatie: Angst voor 
verraad.
Status (2021): -.

“Op 20 april 1943 werden in het buitengebied van Voerendaal twee lijken aange-
troffen in een droge put  bij  een kalkbranderij.  De Voerendaalse veldwachters
riepen de hulp in van de politie van Heerlen. Via een bonnetje van de wasserij
dat  in  de  kleding  van  één  der  lichamen  werd  aangetroffen,  konden  de  twee
worden geïdentificeerd:  Amalia  Frankenhuis  en Leo Meijers,  twee jonge,  met
elkaar  verloofde  joodse  onderduikers  uit  Twente.  De  familie  Westdorp  in
Heerlen had in 1942 aan het stel onderdak geboden. Er ontstond bij de onder-
duikers ontevredenheid over het onderduikadres. Amalia Frankenhuis dreigde
met  verraad.  Omdat  het  gevaar  hiervoor  als  reëel  werd  ingeschat,  schoten
mensen van het lokale verzet beide jonge onderduikers dood.” (Van Rens, 2013)

Name: Amalia Frankenhuis.
Born:  Duisburg, 01-01-1913.
Deceased: Voerendaal (Limburg), 
20-04-1943.
Final resting place: Unknown.
Motive for liquidation: 
Fear of betrayal
Status (2021): none.

Name: Leo Meijers.
Born: Hengelo (Gld), 23-01-1911.
Deceased: Voerendaal (Limburg), 
20-04-1943.
Final resting place: Unknown.
Motive for liquidation: 
Fear of betrayal
Status (2021): none.

"On 20 April 1943, two corpses were found in a dry well near a lime kiln in the
outskirts  of  Voerendaal.  The  Voerendaal  policemen  called  in  the  help  of  the
Heerlen  police.  A  laundry  receipt  found  in  the  clothes  of  one  of  the  bodies
enabled  them to  identify  the  two:  Amalia  Frankenhuis  and  Leo  Meijers,  two
young Jewish people from Twente who were engaged. The Westdorp family in
Heerlen had offered the couple shelter in 1942. They were dissatisfied with their
hiding place. Amalia Frankenhuis threatened to betray the people who gave her
and her fiancé shelter. Because the danger of betrayal was considered to be real,
people from the local resistance shot them both. (Van Rens, 2013)
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Bronnen / sources: 

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/236372/amalia-frankenhuis
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/28821/leo-meijers

Herman van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2013. Page 224. 
https://pure.uva.nl/ws/files/1726262/119631_thesis.pdf

Naar Overzicht.
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Naam: Abraham van Gelder.
Geboren: Avereest, 04-01-1903.
Overleden: Hattem, 22-04-1944.
Laatste rustplaats:
 Joodse begraafplaats, Hattem.
Motief voor liquidatie:
 Angst voor verraad.
Status (2021): 
Erkend oorlogsslachtoffer.

Naam: Elisabeth Bakker-van Gelder.
Geboren: Zwolle, 10-10-1905.
Overleden: Hattem, 22-04-1944.
Laatste rustplaats:
Joodse begraafplaats, Hattem.
Motief voor liquidatie: 
Angst voor verraad.
Status (2021): 
Erkend oorlogsslachtoffer.

Abraham van Gelder en zijn vrouw Elisabeth van Gelder-Bakker duiken in 1942
samen met hun kinderen onder in een hut in de bossen van landgoed Molecaten
bij Hattem. Begin 1944 worden hun kinderen elders ondergebracht.
 
“De ouders wilden kosten wat kost hun kinderen terug. Het gevaar van verraad
door het echtpaar dwong tot diepgaand overleg. Op 22 april 1944 kwamen de
illegale werkers die er het meest bij betrokken waren bijeen. Het overleg leidde
onontkoombaar  tot  de  conclusie  dat  liquidatie  noodzakelijk  was.  Het  vonnis
werd nog diezelfde nacht voltrokken. De lichamen zijn in het bos begraven. Na de
oorlog heeft  een herbegrafenis  plaatsgevonden op de joodse  begraafplaats  te
Hattem.”(Joods Monument) 

Name: Abraham van Gelder.
Born: Avereest, 04-01-1903.
Deceased: Hattem, 22-04-1944.
Final resting place:  
Jewish Cemetery, Hattem.
Motive for liquidation: 
Fear of betrayal.
Status (2021): Official war victim.

Name: Elisabeth Bakker-van Gelder.
Born: Zwolle, 10-10-1905.
Deceased: Hattem, 22-04-1944.
Final resting place: 
Jewish Cemetery, Hattem.
Motive for liquidation: Fear of 
betrayal.
Status (2021): Official war victim.

Abraham van Gelder and his wife Elisabeth van Gelder-Bakker went in 1942 into 
hiding with their children  in a hut in the woods of the Molecaten Estate near 
Hattem. Early 1944 their children were taken elsewhere. 

"The parents wanted at any cost their children back. The danger of betrayal by
the couple forced deep consultation. On 22 April 1944, the illegal workers who
were most involved met. The consultation inevitably led to the conclusion that
liquidation  was  necessary.  The  verdict  was  carried  out  that  same  night.  The
bodies were buried in the forest. After the war, they were reburied at the Jewish
cemetery in Hattem" (Jewish Monument). 
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Bronnen / sources: 

Hans Polak. 'Een tragisch ingrijpen' (tv-documentaire). Vara, Hilversum, 1997. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U ; 21'30'' - 35'25''.

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/134013/abraham-van-gelder
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/134012/elisabeth-van-gelder-
bakker
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/47537/abraham-van-
gelder
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/47969/elisabeth-van-
gelder-bakker

Naar Overzicht.
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Naam: Rachel Groenberg.
Geboren: Zwolle, 25-04-1901
Overleden: Voorthuizen, ??-04-1943
Laatste rustplaats: Voorthuizen
Motief voor liquidatie: “lastig”?
Status (2021): Slachtoffer van de 
oorlog

Rachel  Groenberg  is  ondergedoken  in  Voorthuizen.  Ze  wordt,  omdat  ze
ontevreden  zou  zijn  over  het  onderduikadres,  in  april  1943  om  het  leven
gebracht. De daders verstoppen haar lichaam onder de vloer van een kippen-
schuur.  Het lichaam wordt op 16 november 1943 gevonden, na een anonieme
tip aan de politie.
   
De Duitsers zien  de 22-jarige “kuikenbroeder” Gerrit Mulder en de 23-jarige
“sleper” (voerman?) Jelle van der Veen als hoofdverdachten.  Ze worden gear-
resteerd en ter dood veroordeeld. Op 1 of 3 december 1944 worden ze in in
Frankfurt geëxecuteerd. 

Rachel  werd  op  22  november  1943  begraven  op  het  oude  gedeelte  van  de
gemeentelijke begraafplaats "Diepenbosch" te Voorthuizen (5e afdeling, nummer
60).

Name: Rachel Groenberg.
Born: Zwolle, 25-04-1901.
Deceased: Voorthuizen, ??-04-1943.
Final resting place: Diepenbosch Cemetery, Voorthuizen.
Motive for liquidation: “nuisance”.
Status (2021): “Victim of the war”.

Rachel Groenberg was in hiding in Voorthuizen.  She was killed in April  1943
because she allegedly was dissatisfied with the hiding address. The perpetrators
hid her body under the floor of a chicken shed.  The body is found on November
16, 1943, after an anonymous tip-off to the police.
   
The Germans consider 22-year old "chicken breeder" Gerrit Mulder and 23-year
old driver(?)  Jelle  van der  Veen as  the main suspects.  They are arrested and
sentenced to death. On 1 or 3 December 1944 they are executed in Frankfurt. 

Rachel  was  buried  on  22  November  1943  in  the  old  part  of  the  municipal
cemetery "Diepenbosch" in Voorthuizen (5th section, number 60).
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Bronnen / sources: 

Voorthuizen ... veel vertier en eenen tamelijken bloei. De geschiedenis van een dorp aan de 
rand van de Veluwe". Barneveld, Kon. BDU uitgevers bv, 2009 (Schaffelaarreeks deel 50), door 
Gerjan Crebolder (tevens samensteller), Gijs Donkersteeg, Gerrit de Graaff, Jaap Manssen (†), 
Frans Rozemond en Dick Veldhuizen. 
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/232348/rachel-groenberg
Oorlogsgravenstichting, 
Foto: collectie familie Groenberg
Doodstraf uitgesproken wegens moord. Algemeen Handelsblad, Amsterdam, 05-12-1944.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000047057:mpeg21:a0008
Dodenlijst Tweede Wereldoorlog. Gemeente Barneveld, versie 07-01-2016.
https://gemeentearchief.barneveld.nl/fileadmin/Gemeentearchief/Documenten/Dodenlijst_T
weede_Wereldoorlog.pdf

Gerrit Mulder, 'Slachtoffer van de oorlog'.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/107346/gerrit-mulder
Jelle van der Veen, 
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/157425/jelle-van-der-veen

Naar Overzicht.
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Naam: Sara de Hartogh.
Geboren: Amsterdam, 08-01-1905.
Overleden: IJlst, 02-11-1943.
Laatste rustplaats: Onbekend.
Motief voor liquidatie: Angst voor verraad.
Status (2021): Erkend oorlogsslachtoffer.

Sara de Hartogh, een ongehuwde verpleegster, duikt in november 1943 onder bij
de familie IJpma, Lohmanstraat 13 in Sneek.  Ze gebruikte de schuilnaam Suze
van  Bodegraven.  “Toen  de  illegaliteit  vernam  dat  de  vrouw  een  poging  zou
hebben ondernomen Sneker verzetsmensen te verraden aan de bezetter, werd
zij  in  een  weiland  van  de  veehouder  Tj.  Cnossen  in  de  Ruiterpolder  in  IJlst
geliquideerd.” (Recht op wraak)

Ruitenpolder = Ruterpolder?

Name: Sara de Hartogh.
Born: Amsterdam, 08-01-1905.
Deceased:  IJlst, 02-11-1943.
Final resting place: Unknown. 
Motive for liquidation: Fear of betrayal
Status (2021): Official war victim.

Sara de Hartogh, an unmarried nurse, went into hiding in November 1943 at the
IJpma family,  Lohmanstraat  13 in Sneek.   She used the pseudonym Suze van
Bodegraven. "When the resistance learned that the woman allegedly attempted
to  betray  Sneker  resistance  fighters  to  the  occupier,  she  was  liquidated  in  a
pasture of cattle farmer Tj. Cnossen in the Ruiterpolder in IJlst." (Recht op wraak,
p. 220)

Bronnen / sources: 

Jack Kooistra en Albert Oosthoek. Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945. Penn 
Uitgeverij, [Leeuwarden], [2009], blz 220. 
Nota bene: dit is een zeer onbetrouwbaar boek, vol fouten, zonder duidelijke 
bronvermeldingen. 
Please note: This is a very unreliable book, full of errors, without clear source citations. 

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/227216/sara-de-hartogh
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/59723/sara-de-hartogh

Naar Overzicht.
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Naam: William Hertz.
Geboren: Aken, 11-01-1898.
Overleden: Sneek, 30-01-1944.
Laatste rustplaats: Gemeentelijke 
begraafplaats Sneek, 8 4200.
Motief voor liquidatie: 
Angst voor verraad.
Status (2021): Slachtoffer van de 
oorlog.

Naam: Hanna Hertz-Guttmann.
 Geboren: Berlijn, 25-05-1895.
Overleden: Sneek, 30-01-1944.
Laatste rustplaats: Gemeentelijke 
begraafplaats Sneek, 8 4200.
Motief voor liquidatie: 
Angst voor verraad.
Status (2021): Slachtoffer van de 
oorlog.

“William Herz is met zijn vrouw Hanna Herz-Guttmann en hun enige kind, vanuit
Duitsland naar Nederland gevlucht. Daar woonden zij eerst in IJmuiden en later
in Amersfoort. Tijdens de bezetting zat het gezin ondergedoken op verschillende
adressen in Friesland. Het echtpaar had grote moeite met de eenzame opsluiting
en bevond zich geregeld op straat, waarmee zij zichzelf en hun onderduikgevers
in  gevaar  brachten.  Op  een  gegeven  moment  is  een  brief  van  William  Herz
onderschept.  Daarin  zou  hij  verzetsmensen  verraden  aan  een  hoge  Duitse
functionaris.  Het echtpaar werd door het verzet als een gevaar gezien.  Op 30
januari  werd  opdracht  gegeven  beide  echtelieden  te  liquideren.”(JM) 

“Aan  de  dochter  werd  verteld  dat  haar  ouders  door  de  Duitsers  waren
neergeschoten nadat zij  waren opgepakt en naar Westerbork zouden worden
gebracht. Pas in 1953 werden hun namen bekend.”  (NIW)

Name: William Hertz.
Born: Aachen, 11-01-1898.
Deceased:  Sneek, 30-01-1944.
Final resting place: Municipal 
cemetery Sneek, 8 4200.
Motive for liquidation:
Fear of betrayal.
Status (2021): Victim of the war.

Name: Hanna Herz-Guttmann.
Born: Aachen, 11-01-1898.
Deceased:  Sneek, 30-01-1944.
Final resting place: Municipal 
cemetery Sneek, 8 4200.
Motive for liquidation: 
Fear of betrayal.
Status (2021): Victim of the war.

"William Herz fled from Germany to the Netherlands with his wife Hanna Herz-
Guttmann  and  their  only  child.  They  first  lived  in  IJmuiden  and  later  in
Amersfoort.  During  the  occupation,  the  family  went  into  hiding  at  various
addresses in Friesland. The couple had great difficulty in solitary confinement
and regularly found themselves on the street, thereby endangering themselves
and  their  clients  in  hiding.  At  one  point,  a  letter  from  William  Herz  was
intercepted.  In it,  he allegedly betrayed members of  the resistance to a high-
ranking German official. The couple was seen as a danger by the resistance. On
30 January, the order was given to liquidate them." (JM)
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"The daughter was told that her parents had been shot by the Germans after they
were rounded up and taken to Westerbork. Only in 1953 did their names become
known." (NIW)

Bronnen / sources: 

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/133295/william-herz
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/120576/hanna-herz-guttmann-
en
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/200311/william-herz
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/200310/hanna-herz-
guttmann

Mau Kopuit. Verzet bracht joodse onderduikers ter dood. Nieuw Israelietisch Weekblad. 
Amsterdam, 26-08-1983.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p010

Hans Polak. 'Een tragisch ingrijpen' (tv-documentaire). Vara, Hilversum, 1997. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U ; 11'05'' - 17'05''.

Naar Overzicht.
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Naam: Karl David Horn.
Geboren: Keulen, 07-11-1871.
Overleden: Laren, 11/12-07-1942
Laatste rustplaats: Joodse Begraafplaats, Muiderberg.
Motief voor liquidatie: Hebzucht
Status (2021): Slachtoffer van de oorlog.

Naam: Siegmund Horn.
Geboren: Keulen, 18-10-1878.
Overleden: Laren, 11/12-07-1942
Laatste rustplaats:  Joodse Begraafplaats, Muiderberg
Motief voor liquidatie: Hebzucht
Status (2021): Slachtoffer van de oorlog.

De  gefortuneerde  broers  Karl  David  en  Siegmund  Horn,  oprichters  van  het
beitsen- en lakkenbedrijf  Zweihorn, vluchtten in december 1941 uit Keulen naar
Nederland. Ze doken onder bij de weduwe H.L. Schuiringa-Otto in Laren, Noord-
Holland. De in Duitsland geboren weduwe was vermoedelijk uit op hun geld en
bezittingen; in de nacht van 11 op 12 juli 1942 verdwenen ze spoorloos. Volgens
de weduwe waren ze naar Zwitserland gevlucht. In de jaren erna deed ze vele
vruchteloze pogingen hun erfenis in bezit te krijgen. Zij pleegde op 31 augustus
1950  zelfmoord.  Ruim  een  jaar  na  haar  dood  werden  in  een  kuil  bij  haar
vroegere woning de stoffelijke restanten van de twee broers gevonden. Een was
door het hoofd geschoten, bij de ander was de schedel ingeslagen.
  
Hoewel alles er op duidt dat de weduwe niet in haar eentje heeft gehandeld, is er
nooit iemand voor deze dubbele moord veroordeeld.
 
Name: Karl David Charles Horn.
Born: Cologne (Köln), 07-11-1871. 
Deceased: Laren, 11/12-07-1942
Final resting place: 
Jewish Cemetery. Muiderberg
Motive for liquidation: Greed
Status (2021): Victim of the war.

Name: Siegmund Horn
Born: Cologne (Köln), 18-10-1878. 
Deceased: Laren, 11/12-07-1942
Final resting place: 
Jewish Cemetery. Muiderberg
Motive for liquidation: Greed
Status (2021): Victim of the war.
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The wealthy brothers Karl David and Siegmund Horn, founders of the Zweihorn
pickling  and  varnishing  company,  fled  from  Cologne  to  the  Netherlands  in
December 1941.  They went  into hiding at  the widow H.L.  Schuiringa-Otto in
Laren,  North  Holland.  The  German-born  widow  was  presumably  after  their
money and possessions; in the night of 11 to 12 July 1942, they disappeared
without a trace.  According to the widow, they had fled to Switzerland. In the
years that followed, she made many unsuccessful attempts to gain possession of
their inheritance. She committed suicide on 31 August 1950. More than a year
after her death, the remains of the two brothers were found in a pit near her
former home. One had been shot in the head, the other's skull had been smashed
in.  

Although everything indicates that the widow did not act alone, no one has ever 
been convicted of this double murder. 

Bronnen / sources: 

Hans van Straten. Een Todesschein van de SD. Moordenaarswerk. Arbeiderspers, 1990 (2de 
druk, eerste druk 1964), blz. 173-176. 
Jeroen Terlingen. Vrij Nederland, Amsterdam, 19-10-1991.
https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-het-zwijgen-van-laren.pdf
(In English): https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-the-silence-of-
laren.pdf

Bart FM Droog, De roofmoorden op Joodse onderduikers [1]. Reporters Online, Haarlem, 19-
05-2021.
https://reportersonline.nl/de-roofmoorden-op-joodse-onderduikers-vergeten-door-
overheid-en-herdenkingsinstanties/
In English: https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-the-silence-of-
laren.pdf

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/666501/karl-david-horn
Joods monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/666497/siegmund-horn
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/229558/david-karl-
charles-horn
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/229559/siegmund-horn

Naar Overzicht.

Door “verzet” gedode ondergedoken Joden, Nederland 1939-1945. Droog Magazine, June 2021. Page 31 of 54

https://www.droog-mag.nl/war-victims/
https://reportersonline.nl/de-roofmoorden-op-joodse-onderduikers-vergeten-door-overheid-en-herdenkingsinstanties/
https://reportersonline.nl/de-roofmoorden-op-joodse-onderduikers-vergeten-door-overheid-en-herdenkingsinstanties/
https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-the-silence-of-laren.pdf
https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-the-silence-of-laren.pdf
https://www.droog-mag.nl/war-victims/vrij-nederland-1991-het-zwijgen-van-laren.pdf
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/229559/siegmund-horn
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/229558/david-karl-charles-horn
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/229558/david-karl-charles-horn
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/666497/siegmund-horn
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/666501/karl-david-horn
https://www.droog-mag.nl/


Naam: Erwin Michael Joseph.
Geboren: Berlijn, 23-09-1925.
Overleden: Deurne, 16-09-1942.
Laatste rustplaats: Protestantse 
begraafplaats, Deurne.
Motief voor liquidatie: te lastig.
Status (2021): 
Erkend oorlogsslachtoffer.

Foto: Oorlogsslachtoffers.nl    

De zestienjarige Joodse Erwin Michael Joseph (roepnaam Michael) is met zijn
moeder Elly Graumann-Glogau en stiefvader Heinza Graumann ondergedoken in
een  zomerhuisje  bij  Deurne.  Zijn  ouders  hebben  aan  de  verzetslieden  Henk
Brandhorst en José Peerbooms 10.000 gulden betaald om hen naar Zwitserland
te brengen. Uit angst voor verraad besluiten de smokkelaars zich van de familie
te  ontdoen.  Nadat  ze   Michael  vermoord  hebben  zien  ze  van  hun  verdere
moordplannen af en brengen ze de ouders elders onder.
 
José Peerbooms wordt op 13 juli 1944 door het verzet wegens verdenking van
verraad geliquideerd. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.
 
Henk Brandhorst werd na de oorlog wegens voor de moord op Michael tot zes
jaar gevangenisstraf veroordeeld; na drie jaar werd hij vrijgelaten.
 
Michaels moeder pleegt kort na de oorlog zelfmoord.

Name: Erwin Michael Joseph.
Born: Berlin, 23-09-1925.
Deceased: Deurne, 16-09-1942.
Final resting place: Protestantse begraafplaats, Deurne.
Motive for liquidation: too burdensome
Status (2021): Official war victim.

Sixteen-year-old Jewish Erwin Michael Joseph (nickname Michael) was in hiding
with his mother Elly Graumann-Glogau and stepfather Heinza Graumann. They
stayed in a summer house near Deurne. His parents paid the resistance fighters
Henk  Brandhorst  and  José  Peerbooms  10,000  guilders  to  take  them  to
Switzerland. Fearing betrayal, Brandhorst and Peerbooms decided to get rid of
the family. Having killed Michael, they abandoned their plans for further murder
and took the parents to a new hiding place.
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José Peerbooms was liquidated by the Resistance on 13 July 1944 on suspicion of
treason. His body was never found.
 
After the war Henk Brandhorst was sentenced to six years'  imprisonment for
Michael's murder; after three years he was released.
 
Michael's mother committed suicide shortly after the war.

Bronnen / sources: 

Stichting Oorlogsslachtoffers,
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/erwin-michael-joseph/
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/josephus-mathias-pius-germanus-maria-
peerbooms/
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/234119/erwin-michael-joseph
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/206895/erwin-michael-
joseph
H. Brandhorst. Moord op een onderduiker. Walburgpers, Zutphen. 2016. 
Erwin Michael Joseph. Joods Amsterdam.nl, [accessed 31-05-2021].
https://www.joodsamsterdam.nl/erwin-michael-joseph/

Naar Overzicht.
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Naam: Aron Keizer.
Geboren: Zwolle, 03-07-1902.
Overleden: Bij 't Harde, 29-02-1944.
Laatste rustplaats: 
Naamloos graf, Doornspijkse Heide.
Motief voor “liquidatie”:
Angst voor verraad.
Status (2021): Oorlogsslachtoffer.

Naam: Aaltje Keizer-Wallage.
Geboren: Onstwedde, 26-07-1906.
Overleden: Bij 't Harde, 29-02-1944.
Laatste rustplaats: 
Naamloos graf, Doornspijkse Heide.
Motief voor “liquidatie”:
Angst voor verraad.
Status (2021): Oorlogsslachtoffer.

Het  Zwolse echtpaar Keizer-Wallage duikt  onder in Oldebroek,  bij  Elburg.  De
onderduikers weigeren zich aan de regels te houden die hun onderduikgever
hen oplegt. Aron Keizer dreigt Joodse onderduikadressen te verraden als hij zijn
zij niet krijgt. Het verzet besluit het echtpaar daarop te liquideren. De executie
vindt plaats op de Doornspijker Heide. het echtpaar is waarschijnlijk ter plekke
begraven. Vermoedelijk zijn hun lichamen na de oorlog niet teruggevonden.

De betrokken verzetsstrijders, Hendrik Boeve en Otto Veening,  hebben na de
oorlog de liquidatie voorgelegd aan de Politieke Opsporingsdienst in Harderwijk.
Deze dienst is niet tot vervolging over gegaan.
 
Het echtpaar had twee dochters; beiden overleven de oorlog.

Name: Aron Keizer.
Born: Zwolle, 03-07-1902.
Deceased: Bij 't Harde, 29-02-1944.
Final resting place: 
Anonymous grave, Doornspijk Heath.
Motief voor “liquidatie”:
Fear of betrayal.
Status (2021): Official war victim.

Name: Aaltje Keizer-Wallage.
Born: Ontswedde, 26-07-1906.
Deceased: Bij 't Harde, 29-02-1944.
Final resting place: 
Anonymous grave, Doornspijk Heath.
Motief voor “liquidatie”:
Fear of betrayal.
Status (2021): Official war victim.

The Keizer-Wallage couple from Zwolle went into hiding in Oldebroek, near 
Elburg. They refused to obey the rules imposed on them by their hider. Aron 
Keizer threatened to betray Jewish hiding addresses if he did not get what he 
wanted. The resistance then decided to liquidate the couple. The execution took 
place on the Doornspijk Heath. The couple was presumably buried on the spot. 
Their bodies were probably not found after the war. Unknown if they were 
reburied afterwards.  

After the war, the resistance fighters involved, Hendrik Boeve and Otto Veening, 
submitted the liquidation to the Police Investigation Service in Harderwijk. It 
decided not to prosecute.  
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The couple had two daughters; both survived the war.

Bronnen / sources

Oldebroek - Feithenhofsweg 7 - A. Fidder. Museum Sjoel Elburg. Elburg, (accessed 04-06-
2021). 
https://sjoelelburg.nl/joodse-onderduiklocaties/oldebroek-feithenhofsweg-7-a-fidder/
Joods Monument: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/118882/aron-keizer
Joods Monument: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/118881/aaltje-keizer-wallage
Oorlogsgravenstichting: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/76381/aron-keizer
Oorlogsgravenstichting: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/76550/aaltje-keizer-
wallage

Met dank aan Bep de Waard-Ruijs. 
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Naam: Betje Knorringa-Druijf.
Geboren: Groningen, 20-06-1900.
Overleden: Mildam (Friesland), 12-03-1944.
Laatste rustplaats: Joodse Begraafplaats, Groningen
Motief voor “liquidatie”: Onbekend
Status (2021): “Slachtoffer van de oorlog”

Bijzonderheden:  “Betje  Knorringa-Druijf  was  de  vrouw  van  Philippus
Knorringa, eigenaar van hoedenzaak ‘Maison de Paris’ aan de Herestraat [2] in
Groningen. Op 24 september 1942 werd het echtpaar samen met hun dochter
Helena  Sylvia  afgevoerd  naar  Westerbork.  Betje  en  Philippus  werden  uit  het
kamp  gesmokkeld  door  het  verzet  en  kwamen  op  verschillende  onderduik-
adressen terecht. Op 12 maart 1944 werd Betje door het verzet vermoord. Later
die dag werd haar levenloze lichaam bij Mildam uit de rivier De Tjonger gehaald.
Ze werd op 15 maart van dat jaar begraven in de armenhoek van de Algemene
Begraafplaats van Heerenveen.” (JM)
 
Op 12 mei 2011 is ze herbegraven op de Joodse Begraafplaats te Groningen.
 
Philippus  overleefde de oorlog.  Helena Sylvia  werd op 19 november  1942 in
Auschwitz vermoord.
 
Name: Betje Knorringa-Druijf.
Born: Groningen, 20-06-1900.
Deceased: Mildam (Friesland), 12-03-1944.
Final resting place: Jewish Cemetery, Groningen.
Motive for “liquidation”: unknown.
Status (2021): "Victim of the war”.

 
Details: Betje Knorringa-Druijf was the wife of Philippus Knorringa, owner of
'Maison de Paris', a hat store  at the Herestraat 2, Groningen. On September 24,
1942 the couple was deported to Westerbork concentration camp together with
their daughter Helena Sylvia. Betje and Philippus were smuggled out of the camp
by the resistance and sheltered at various hiding addresses. On 12 March 1944
Betje was murdered by the resistance, for reasons unknown. Later that day her
body was founds in the Tjonger rover, near Mildam (Frisia). She was buried on
March 15, 1944 at the potter's field of the General Cemetery of Heerenveen.  

Reburied on May 12, 2011 at the Jewish Cemetery in Groningen.
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Philippus  survived  the  war.  Helena  Sylvia  was  murdered  in  Auschwitz  on
November 19, 1942.
 
Bronnen / sources: 

Joods Monument / Jewish Monument, [accessed 22-05-2021].
Joodse Gemeente Groningen, persbericht, Joods Monument, 12-05-2011.
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/235147/betje-knorringa-druijf
NN. J.A. Feithstraat 30. Joods Groningen, Groningen, 20-11-2020.
https://www.joodsgroningen.nl/j-a-feithstraat/
Oorlogsgravenstichting: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/80268/betje-knorringa-
druijf

Naar Overzicht.
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Naam: Frits Landau.
Geboren: Aalten, 28-11-1905.
Overleden: ?, 17-03-1943.
Laatste rustplaats: Onbekend.
Motief voor liquidatie: Angst voor 
verraad.
Status (2021): Geen.

Naam: Amalia Landau-Lorch.
Geboren: Bocholt, 20-12-1902.
Overleden: ?, 17-03-1943.
Laatste rustplaats: Onbekend.
Motief voor liquidatie: Angst voor 
verraad.
Status (2021): Geen.

Het  echtpaar  Landau  is  ondergedoken  in  hun  woonplaats  Aalten.  “Omdat  zij
door de illegaliteit  als  een risico voor de veiligheid van andere onderduikers
werden beschouwd, zijn zij op 17 maart 1943 geliquideerd (“bij Barlo”) en op
een onbekende plaats begraven.” (Synagoge Aalten)
 
Name: Frits Landau.
Born: Aalten, 28-11-1905.
Deceased:  ?, 17-03-1943.
Final resting place: Unknown.
Motive for liquidation: Fear of 
betrayal.
Status (2021): None.

Name: Amalia Landau-Lorch.
Born: Bocholt, 20-12-1902.
Deceased:  ?, 17-03-1943.
Final resting place: Unknown.
Motive for liquidation: Fear of 
betrayal.
Status (2021): None.

The Landau couple went into hiding in their home town of Aalten. "Because the
resistance considered them as a risk to the safety of other people in hiding, they
were liquidated (“near Barlo”) on 17 March 1943 and buried in an unknown
place." (Synagogue Aalten)
 
Bronnen / sources: 
Hans Polak. 'Een tragisch ingrijpen' (tv-documentaire). Vara, Hilversum, 1997. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U ; 35'30'' - 41'44''.
Synagoge Aalten, https://www.synagoge-aalten.nl/levensgeschiedenissen/familie-landau-t-
dal-1
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/33820/frits-landau
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/33658/amalia-landau-lorch

Naar Overzicht.
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Naam: NN (#1, man).
Geboren: ?
Overleden: Boornbergum, 1943?
Laatste rustplaats: Onbekend
Motief voor liquidatie: 
Status (2021): -

Naam: NN (#2, vrouw).
Geboren: ?
Overleden: Bontebok, 1943?
Laatste rustplaats: Onbekend
Motief voor liquidatie: 
Status (2021): -

Boornbergum area, 1943. Courtesy Topotijdreis.nl

Pieter Wybenga, leider van de KP Friesland, 1983: “Het waren twee joden, een
man en een vrouw. Zij waren uit de trein van Westerbork gesprongen. Ze zaten
ergens in Friesland. Ik weet niet meer waar ze zijn opgepikt. Deze joden waren
in moeilijkheden. Dus wat doe je dan...  Wij verzorgden een andere plaats. Het
was  een  echtpaar,  maar  ze  veroorzaakten  zoveel  moeilijkheden,  dat  ik  een
onderzoek liet instellen. Ze kwamen uit Amsterdam en het was een hoer met een
pooier.  Ze waren getrouwd, gescheiden en hadden elkaar in Westerbork weer
ontmoet en waren samen uit de trein gesprongen. Ons maakte dat niet uit wie of
wat het waren. Het waren joden en dus moesten ze worden geholpen. Maar die
twee mensen waren ontzettend lastig, maakten vreselijke ruzie. Toen kwamen ze
van de verzorging bij mij, omdat het niet langer ging. Ze wilden ze terechtstellen.
Ik zei: neen, het zijn mensenlevens. Ik zal een plaats voor ze verzorgen waar ze
geen kwaad kunnen. Een broer van ons dienstmeisje, woonde erg verlaten, diep
in het land, in een landarbeidershuisje. Het was tussen Drachten en Drachtster-
compagnie. Daar hebben we ze onder gebracht. Hij wist dat ze lastig waren. Niet
alleen maakten ze steeds ruzie, ze zijn ook vies. Als die vrouw naar de wc moet
gaat ze niet naar beneden, maar dan doet ze het gewoon boven op de vloer van
de zolder. Het drupt bij ons op de tafel. Het stinkt bij ons in huis. En de man is
nog  lastiger.  Toen  heb  ik  gezegd:  die  man  moeten  we  dan  toch  maar  dood-
schieten. Dat hebben wij gedaan. Het was mijn beslissing. Ik ben verantwoorde-
lijk. Niemand anders.”
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Het stoffelijk overschot is in een veenplas gegooid. Niemand weet meer hoe de
man heette. De plas lag bij Boornbergum, tussen De Veenhoop en Beetsterzwaag,
bij Drachten.
  
De vrouw werd van Drachten overgebracht naar de boerderij van Henrik Marcus
de  Jong  in  Bontebok.  Bontebok  is  een  gehucht  behorend  tot  de  gemeente
Heerenveen. De Jong heeft in de oorlog ongeveer tweehonderd mensen, piloten,
verzetsstrijders en joden geholpen.
  
Pieter Wybenga: “Ook in Bontebok was die vrouw ontzettend lastig. In dat kleine
dorp zaten een dertig joden en daar kwam zij  bij. (...)Enige wegen later kreeg ik
bericht  dat  ze  die  vrouw  hadden  gedood.  Op  een  dag  dat  Hare  Majesteit
(pseudoniem van H.M. de Jong) afwezig was, had die vrouw gedreigd allen te
zullen aangeven. Ze was al op weg naar de Landwacht in Gorredijk. Andere joden
zijn  toen  in  allerijl  naar  de  hulp  van  Hare  Majesteit  gegaan.  Dat  was  een
gereformeerde  jongen  van  een  achttien,  negentien  jaar.  Hij  heeft  de  vrouw
ingehaald en doodgestoken. Daarmee werden die andere joden gered. Voor de
dood van die vrouw ben ik ook verantwoordelijk.  Ik  had veel  eerder moeten
toeslaan.”    

Het is onbekend wat haar naam was en waar ze is begraven.
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Name: NN #1, male
Born: ?, ?
Deceased: Boornbergum, 1943?
Final resting place: Unknown
Motive for liquidation: 
Too troublesome
Status (2021): None.

Name: NN #2, female
Born: ?, ?
Deceased: Bontebok, 1943?
Final resting place: Unknown
Motive for liquidation: 
Fear of betrayal
Status (2021): None.

Bontebok area, 1943. Courtesy Topotijdreis.nl.

Pieter Wybenga, leader of the KP Friesland (armed resistance in Frisia), 1983:
"They were two Jews, a man and a woman. They had jumped off the train from
Westerbork. They were somewhere in Frisia.  I do not know where they were
picked up. These Jews were in trouble. So what do you do... We found a hiding
place for them. They were a married couple,  but they were causing so much
trouble that I had an investigation carried out. They were from Amsterdam. She
was a whore and he was her pimp. They were married, divorced and had met
again in Westerbork and had jumped off the train together.
 
It didn't matter to us who or what they were. They were Jews and so they had to
be helped. But those two people were very troublesome, they quarrelled terribly.
Then they [the people who sheltered the couple - ed.] came to me, because it was
no longer possible.  They wanted to execute them. I  said,  no,  they are human
beings. I will provide a place for them where they can cause no harm. A brother
of  our  maid  lived  at  a  very  desolate  place,  deep  in  the  country,  in  a  farm
labourer's cottage. It was between Drachten and Drachtstercompagnie. We put
them up there. He knew they were difficult. Not only were they quarrelling all
the time, they were also dirty.  When that woman has to go to the toilet,  she
doesn't go downstairs, but she does it upstairs on the floor of the attic. It drips
on our table. It stinks in our house. And the man is even more annoying. Then I
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said: we have to shoot that man. That is what we did. It was my decision. I am
responsible. No one else is."
 
The corpse was thrown into a peat lake. Nobody knows his name. The small lake
was  near  Boornbergum,  between  De  Veenhoop  and  Beetsterzwaag,  near
Drachten.   

The woman was taken from Drachten to the farm of Hendrik Marcus de Jong in
Bontebok. Bontebok is a hamlet belonging to the municipality of Heerenveen. De
Jong helped about two hundred people - pilots,  resistance fighters and Jews -
during the war.
  
Pieter Wybenga: "In Bontebok, too, that woman was terribly troublesome. There
were  already  about  thirty  Jews  in  that  small  village.  (...)  A  few  days  later  I
received  the  message  that  they  had  killed  that  woman.  On  a  day  when  Her
Majesty (pseudonym of H.M. de Jong) was absent, that woman had threatened to
turn them all  in.  She was already on her  way to the Landwacht [Dutch Nazi
militia - ed.] in Gorredijk. Other Jews then rushed to the aide of Her Majesty's. He
was a reformed boy of about eighteen, nineteen years old. He caught up with the
woman  and  stabbed  her  to  death.  That  saved  those  other  Jews.  I  am  also
responsible for that woman's death. I should have struck much earlier."
   
It is unknown what her name was and where she was buried.

Bron / source: 

Mau Kopuit. Verzet bracht joodse onderduikers ter dood. Nieuw Israelietisch Weekblad. 
Amsterdam, 26-08-1983.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p010
Arend Waninge. De Schoterlandse Jordaan. Sa!, Gorredijk, 30-04-2015.
https://sa24.nl/de-schoterlandse-jordaan/ | 
https://web.archive.org/web/20210530100322/https://sa24.nl/de-schoterlandse-jordaan/

Naar Overzicht.
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Naam: NN (#3, vrouw).
Geboren: ? , ? (leeftijd “16-17” of “circa 26 jaar”) 
Overleden: Bij Sneek, 1943?
Laatste rustplaats: Onbekend
Motief voor liquidatie: Angst voor verraad
Status (2021): Geen. 

Sneek area, about 1943. Courtesy Topotijdreis.nl.

“Onbekend is hoe zij heette, onbekend is waar zij is begraven. De mannen van
het  verzet  die  enige  richting  zouden  kunnen  geven  zijn  er  niet  meer.  Een
enkeling aan de top van de illegaliteit in het Friese land weet slechts af van de
gebeurtenis.  Het  joodse  meisje  uit  Amsterdam,  dat  zich  in  onderduik  als
nymfomane ontpopte.  in  haar  ziekte  van verhoogde geslachtsdrift  trok zij  de
huwelijken van haar onderduikers uit elkaar. Tot het verzet ingreep. Van haar
onderduikplaats in de omgeving van Sneek werd zijn naar een afgelegen adres
gebracht bij een weduwe in de omgeving van Sneek. Het mocht niet baten. Na
enige tijd nam het meisje de vlucht en klampte opnieuw aan met onbekende
mannen. Het werd de illegaliteit te gevaarlijk. Het meisje werd gedood en in het
geheim begraven. Maar niemand weet meer waar.”
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Name: NN (#3, female)
Born: ?, ? (age “16-17” or “about 26”)
Deceased: Near Sneek, 1943?
Final resting place: Unknown
Motive for liquidation: Fear of betrayal.
Status (2021): None

"It is unknown what her name was, it is unknown where she was buried. The
men of  the resistance who could have given some information are no longer
there. Only a few people at the top of the resistance movement in Frisia know
about  the  event.  The  Jewish  girl  from  Amsterdam,  appeared  to  be  a
nymphomaniac while in hiding. In her illness of heightened sex drive, she pulled
apart  the  marriages  of  her  hiders.  Until  the  resistance  intervened.  From her
hiding place in the surroundings of Sneek, she was taken to a widow, living at a
remote address. It was to no avail. After some time, the girl fled and once again
hooked up with unknown men. It became too dangerous for the resistance. The
girl was killed and buried in secret. But nobody knows where anymore."

Bron / source: 

Mau Kopuit. Verzet bracht joodse onderduikers ter dood. Nieuw Israelietisch Weekblad. 
Amsterdam, 26-08-1983.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859035:mpeg21:p010

Hans Polak. 'Een tragisch ingrijpen' (tv-documentaire). Vara, Hilversum, 1997. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBExkGKAk1U ; 4'40'' - 5'40''.

Naar Overzicht.
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Naam: Walter Oettinger.
Geboren: Hamburg, 23-05-1905.
Overleden: Amsterdam, 24-05-1943.
Laatste rustplaats: Graf is geruimd.
Motief voor liquidatie: Hebzucht.
Status (2021): Erkend 
oorlogsslachtoffer.

“Amsterdam, 2 juni [1944] - ”De rechtbank heeft gisteren de strafzaak behandeld
tegen den 21-jarigen L A. v. Gasteren, alhier, beschuldigd op 24 Mei 1943 den
Jood Walter Oettinger, die onderdak bij hem gevonden had, te hebben gedood en
hem toen te hebben beroofd.  Hij  zou het lijk in een kist hebben geborgen en
deze,  na  haar  naar  een  roeiboot  in  de  Boerenwetering  te  hebben  getrans-
porteerd, te water hebben geworpen.” (De Telegraaf)

Walter  Oettinger  vlucht  in  de  zomer  van 1939 naar  Nederland.  Op 17-jarige
leeftijd was hij getroffen door kinderverlamming en daardoor was hij gehandi-
capt.      

De dader, Louis van Gasteren (1922-2016), zoon van een bekend acteur en later
zelf  bekend  geworden  als  filmmaker,  wordt  in  1944  door  een  Nederlandse
rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Na de oorlog krijgt hij gratie
- waardoor hij na anderhalf jaar vrij komt.
 
Walter Oettinger is begraven op De Nieuwe Noorder te Amsterdam. Zijn graf is
inmiddels geruimd.

In 1990-1991 bericht journalist Bas Middelburg kritisch over deze zaak in  Het
Parool, waarna Van Gasteren een rechtszaak tegen die krant aanspant. In eerste
instantie verliest hij, maar het hoger beroep (1993) en cassatie (1995) pakken in
zijn  voordeel  uit. Het  Parool wordt  veroordeeld  tot  het  betalen  van  een
schadevergoeding van 500.000 gulden (volgens ex-Paroolhoofdredacteur Sytze
van der Zee in 2020).

In 1998 plaatst journalist Pamela Hemelrijk in een open brief vraagtekens bij de
uitspraak van de Hoge Raad. Van Gasteren spant weer een rechtszaak aan, die hij
ditmaal óók in cassatie verliest.
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Name:  Walter Oettinger.
Born: Hamburg, 23-05-1905.
Deceased: Amsterdam, 24-05-1943.
Final resting place: Grave has been cleared out. 
Motive for liquidation: Greed.
Status (2021): Official war victim.

"Amsterdam, 2 June [1944] - "Yesterday the court heard criminal proceedings
against 21-year-old L A v Gasteren (...) accused of having killed Walter Oettinger,
a Jew who had found shelter with him, on 24 May 1943 and of having robbed
him. He is said to have put the body in a coffin and to have thrown it into the
water after having transported it to a rowing boat in the Boerenwetering. (De
Telegraaf)

Walter Oettinger fled to the Netherlands in the summer of 1939. At the age of 17
he had been struck by infantile paralysis and was therefore disabled.
 
The perpetrator,  Louis  van Gasteren (1922-2016),  son of  a famous actor and
later a film maker himself,  was sentenced to four years in prison by a Dutch
court in 1944. After the war,  he was pardoned - resulting in his release after
eighteen months.
 
Walter Oettinger was buried at De Nieuwe Noorder in Amsterdam. His grave no
longer exists.
 
In 1990-1991 journalist Bas Middelburg reported critically on this case in  Het
Parool,  after  which  Van  Gasteren  instituted  legal  proceedings  against  that
newspaper. Initially, he lost, but the appeal (1993) and cassation (1995) turned
out in his favour.  Het Parool was ordered to pay damages of 500,000 guilders
(according to former Parool editor-in-chief Sytze van der Zee in 2020).

In 1998, journalist Pamela Hemelrijk questioned the judgment of the Supreme
Court in an open letter. Van Gasteren instituted another lawsuit, which he lost.
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Bronnen / sources: 

Doodslag tijdens een ruzie. Jongeman voor de rechtbank. De Telegraaf, Amsterdam, 02-06-
1944. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110584423:mpeg21:a0031

Bart Middelburg. Een moord in de Beethovenstraat. Het Parool, Amsterdam, 27-01-1990. Blz 
33 en 36.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010834158:mpeg21:p033
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010834158:mpeg21:p036
K.L. de Vries. De 'Beethovenstraat' anders belicht. Het Parool, Amsterdam, 03-02-1990. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010833960:mpeg21:a0641
Bart Middelburg. Een discussie over bijzaken. Het Parool, Amsterdam, 05-02-1990.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010833961:mpeg21:a0120
Bart Middelburg. Dossier van de moord in de Beethovenstraat. Het Parool, Amsterdam, 24-02-
1990.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010833978:mpeg21:p033
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010833978:mpeg21:p035

Cineast van Gasteren daagt Het Parool voor de rechter. Nieuw Israelietisch Weekblad, 
Amsterdam, 07-06-1991.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860443:mpeg21:a0013
Eis cineast Louis van Gasteren afgewezen. Het Parool, Amsterdam, 10-07-1991.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010845743:mpeg21:a0080

Geding om stukken in zaak-Van Gasteren. Het Parool, Amsterdam, 24-05-1993.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010842497:mpeg21:a0051
Hof zal verleden Van Gasteren niet uitzoeken. Het Parool, Amsterdam, 27-05-1993.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010842500:mpeg21:a0145
Van Gasteren in gelijk gesteld. Het Parool, Amsterdam, 27-08-1993.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010842421:mpeg21:a0129
Hoge Raad stelt cineast in het gelijk. Het Parool, Amsterdam, 06-01-1995.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010842167:mpeg21:a0070

Annemieke Hendriks. Louis van Gasteren en de journalistiek. De Groene Amsterdammer, 
Amsterdam, 11-11-1998.
https://www.groene.nl/artikel/louis-van-gasteren-en-de-journalistiek

Paul Arnoldussen. Van Gasteren. Historisch Nieuwsblad, 3/2003.
https://www.historischnieuwsblad.nl/van-gasteren/

Eric Slot. De dood van een onderduiker. Querido, Amsterdam, 2006. 

Uitspraak Hoge Raad. Van Gasteren versus Hemelrijk, 18-01-2008.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:HR:2008:BB3210&showbutton=true
Jens van den Brink. Persrecht: Hoge Raad doet principiële uitspraak in Hemelrijk zaak. 
Mediareport.nl, 20-02-2008. 
http://www.mediareport.nl/persrecht/20022008/persrecht-hoge-raad-doet-principiele-
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uitspraak/

Eric Slot. Walter Oettinger (38) vermoord. Moord Atlas, Amsterdam. 11-05-2016. 
https://moordatlas.nl/event/2296

Jan Willem Regenhardt. Dossier van Gasteren, Boom, Amsterdam, 2019.  
[Verdediging van Van Gasteren door diens biograaf]; blz. 192-227.
https://www.boomgeschiedenis.nl/media/22/dossier_van_gasteren.pdf

Sytze van der Zee. Louis van Gasteren. Verkeerde onthuller. NRC Handelsblad, Rotterdam, 20-
05-2020.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/33428718-a4000262

Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/196796/walter-oettinger
Oorlogsgravenstichting, https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/206698/walter-oettinger

Naar Overzicht.
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Naam: Jozeph Troostwijk.
Geboren: Zwolle, 07-11-1884.
Overleden: Staphorst, 29-04-1943.
Laatste rustplaats: Joodse begraafplaats Zwolle.
Motief voor liquidatie: Angst voor verraad.
Status (2021): Geen.

Jozeph (Jo) Troostwijk was handelsreiziger. Begin 1942 duikt hij onder.  Door de
eenzaamheid  raakt  hij  depressief  en  vlucht  enkele  keren  de  straat  op.  “ In
overleg met verzetsmensen van de knokploeg uit Meppel werd daarom besloten
Jo te doden. Dat gebeurde eind juli 1943 op een boerderij in Staphorst.  In de
koestal werd hij omgebracht. Jo’s lichaam werd begraven in het weiland achter
de boerderij.
 
Name: Jozeph Troostwijk.
Born: Zwolle, 07-11-1884.
Deceased: Staphorst, 29-04-1943.
Final resting place: Jewish Cemetery, Zwolle.
Motive: Fear of betrayal.
Status (2021): Geen.

Jozeph (Jo) Troostwijk was a commercial traveller. In early 1942, he went into
hiding.   He  became depressed because  of  the  loneliness  and fled  the  streets
several  times.  "In  consultation  with  resistance  fighters  from  Meppel,  it  was
decided to kill Jo. This happened at the end of July 1943 on a farm in Staphorst.
He was killed in the cowshed. Jo's body was buried in the meadow behind the
farm.
 
Bronnen / sources: 

Jo hield het niet uit in de onderduik. Stichting Judaica, Zwolle, [accessed 31-05-2021]/
https://www.judaica-zwolle.nl/article.php?articleID=176
Joods Monument, https://www.joodsmonument.nl/nl/page/118909/jozeph-troostwijk

Naar Overzicht.
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Naam: 
Rebecca de Vries-Schnitzler.
Geboren: 
Rotterdam, 10-07-1863.
Overleden: 
Schiedam, 13-08-1942.
Laatste rustplaats:
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motief: 
Hebzucht.
Status (2021): 
Geen.

Naam: 
Henriette de Vries.
Geboren: 
Rotterdam, 23-01-1891
Overleden: 
Schiedam, 13-08-1942.
Laatste rustplaats: 
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motief:
Hebzucht. 
Status (2021):
Geen.

Naam: 
Mietje Sophia de Vries.
Geboren: 
Rotterdam, 07-05-1887
Overleden: 
Schiedam, 13-08-1942.
Laatste rustplaats: 
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motief:
Hebzucht. 
Status (2021):
Geen.

Als  de  deportaties  in  volle  gang  zijn  besluiten  de Joodse  weduwe  De  Vries-
Schnitzler en haar twee volwassen dochters onder te duiken.  Ze worden echter
in de val gelokt door criminelen die uit zijn op hun bezittingen. In Schiedam, aan
de oever van de Maas, worden ze bewusteloos geslagen, beroofd en in de Maas
gegooid. Vervolgens roven de moordenaars met hun handlangers de woning van
de slachtoffers leeg.

Zie:  https://www.joodserfgoedrotterdam.nl/onderduiken-in-schiedam/ voor
meer details.
 
   
De moordenaars

De twee  hoofdverdachten,  de  31-jarige  losarbeider  Johan  Bemond en  de  49-
jarige  stoker  Johan  Woltering  worden  snel  gearresteerd  en  in  1943  tot
levenslang veroordeeld.  In 1958 wordt hun straf afgezet in 30 jaar met aftrek
respectievelijk 23 jaar en 7 maanden met aftrek. Voor Woltering betekende dit
dat hij per november 1958 in aanmerking kwam voor voorwaardelijke vrijlating.
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Name: 
Rebecca de Vries-Schnitzler.
Born: 
Rotterdam, 10-07-1863.
Deceased: 
Schiedam, 13-08-1942.
Final resting place:
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motive: 
Greed.
Status (2021): 
None.

Name: 
Henriette de Vries.
Born: 
Rotterdam, 10-07-1863.
Deceased: 
Schiedam, 13-08-1942.
Final resting place:
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motive: 
Greed.
Status (2021): 
None.

Name: 
Mietje Sophia de Vries.
Born: 
Rotterdam, 10-07-1863.
Deceased: 
Schiedam, 13-08-1942.
Final resting place:
Joodse begraafplaats, 
Toepad, Rotterdam.
Motive: 
Greed.
Status (2021): 
None.

When the deportations are in full swing, the Jewish widow De Vries-Schnitzler
and her two adult daughters decide to go into hiding.  They were, however, lured
into a trap by criminals who were after their possessions. In Schiedam, on the
banks of the river Maas, they were beaten unconscious, robbed and thrown into
the river. Then the murderers and their accomplices ransack the victims' homes.

The murderers

The two main suspects, 31-year-old unloading worker Johan Bemond and 49-
year-old stoker Johan Woltering, are sentenced to life imprisonment in 1943.  In
1958 their sentences were commuted to 30 years with deductions and 23 years
and 7 months with deductions respectively. For Woltering this meant that he was
eligible for parole in November 1958.

Bronnen / sources

De drievoudige moord te Schiedam. Levenslang geëischt. Utrechtsche Courant, Utrecht, 19-02-
1943. 
Moord op drie vrouwen. Levenslang voor twee verdachten. Algemeen Handelsblad, 
Amsterdam, 04-03-1943.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000043036:mpeg21:a0013
Mr. W.F. van Hattum. Factsheet. Feitelijke gevens over de levenslange gevangenisstraf. Stand 
Van zaken juli 2011. Stichting Forum Levenslang, [s.l.], [2011]. blz. 18. 
https://web.archive.org/web/20130904031222/http://forumlevenslang.nl/factsheet.pdf
Onderduiken in Schiedam. Joods Erfgoed Rotterdam, [accessed 31-05-2021].
https://www.joodserfgoedrotterdam.nl/onderduiken-in-schiedam/
Joods Monument
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226127/rebecca-de-vries-schnitsler
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/127270/henriette-de-vries
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/127269/mietje-sophia-de-vries
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Naam: Salomon Walvis33

Geboren: Amsterdam, 19-05-1916.
Overleden: Grubbenvorst (Limburg), 15-07-1944.
Laatste rustplaats: Onbekend (“in een bos”).
Motief voor “liquidatie”: “Lastig” en verdacht van verraad.
Status (2021): Geen.

Salomon  Walvis,  vader  van  twee  kinderen,  zat  met  zijn  vrouw  (Henderina
Winnik,  schuilnaam  Riny),  een  student  en  een  joods  meisje  Rachel  Santen34

(bijnaam  “Annie”),  ondergedoken  bij  de  familie  Meijers  in  Horst  (Limburg).
Omdat hij  zijn  mede-onderduikers  mishandeld zou hebben en verdacht  werd
van het willen verraden van verzetsmensen werd hij, nadat overplaatsing naar
een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting niet mogelijk bleek, door
het verzet geliquideerd. Bewijs voor zijn geplande verraad is nooit geleverd.
 
Hij is in het Witveld, een bosje tussen Grubbenvorst en Horst, door het hoofd
geschoten en ter plekke begraven. Zover bekend is zijn lichaam niet herbegraven.
Zijn vrouw en Rachel Zante overleefden de oorlog.

“Na de dood van Salomon werd Henderina verteld dat hij door de Duitsers is
vermoord.  Pas  na  de  oorlog  kreeg  zij  te  horen  dat  hij  door  het  verzet  was
geliquideerd, als verrader. Henderina schakelde een advocaat in om er precies
achter te komen wat er was gebeurd, maar het dossier werd van hogerhand in de
doofpot  gedaan.  De  afgelopen  jaren  heeft  Gerrit  van  der  Vorst  uitgebreid
onderzoek gedaan naar de zaak Salomon Walvis. Dit heeft geleid tot rehabilitatie
van Salomon op 10 april  2018. Salomons weduwe Henderina heeft dit helaas
niet  meer  mogen  meemaken.  Zij  overleed  in  2005  op  90-jarige  leeftijd.”
(Stadsarchief Amsterdam, 2018)

Name: Salomon Walvis
Born: Amsterdam, 19-05-1916.
Deceased: Grubbenvorst (Limburg), 15-07-1944.
Last resting place: Unkinown (“in a forest”).
Motive for "liquidation": "Troublesome" and suspected of treason.
Status (2021): None
 -
Salomon Walvis,  father  of  two children,  was with his  wife  Henderina Winnik
(pseudonym Riny), a student and a Jewish girl Rachel Santen (“Annie”) in hiding
at the Meijers family in Horst (Limburg).  Because he allegedly mistreated his
fellow hiders  and was suspected of  wanting to betray the resistance,  he was
33 Naam ook verkeerd gespeld als “Salomon Walvisch”
34 Naam ook verkeerd gespeld als “Rachel Zante”.
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liquidated by the resistance,  after a transfer to a closed ward of a psychiatric
institution  proved  impossible.  Evidence  of  his  planned  betrayal  was  never
provided.
 
He was shot through the head in the Witveld, a small forest between Grubben-
vorst and Horst, and buried on the spot. As far as is known his body has not been
reburied. His wife and Rachel Santen survived the war.

"After  Salomon's  death,  Henderina  was  told  that  he  had  been  killed  by  the
Germans. Only after the war did she learn that he had been liquidated by the
resistance, as a traitor. Henderina hired a lawyer to find out exactly what had
happened, but the file was covered up by the authorities. In recent years, Gerrit
van der Vorst has done extensive research into the Salomon Walvis case. This led
to Salomon's rehabilitation on 10 April 2018. Salomon's widow Henderina did
not live to see this. She died in 2005 at the age of 90." (Stadsarchief Amsterdam,
2018)
 
Bron / source:
 
Herman van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2013. Page 224-225. 
https://pure.uva.nl/ws/files/1726262/119631_thesis.pdf
Salomon Walvis. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, 25-08-2018.
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/walvis/

Naar Overzicht.
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