Leerlingenkrant
Joods Katendrecht

Deze krant is van: ………………………………………
School: ………………………………………………………. Groep: ………………..
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Waarom deze leerlingenkrant?

Hoe werken met deze leerlingenkrant?

Deze leerlingenkrant is gemaakt voor de

Natuurlijk komen we bij jullie op school

scholen op Katendrecht. In deze wijk

om de verhalen te vertellen. Maar over

woonden voor en tijdens de Tweede

deze tijd leren is niet alleen luisteren, ook

Wereldoorlog Joodse kinderen die hier

doen. Er zitten opdrachten in deze krant

naar school gingen. Het waren er niet veel,

die voor jou zijn. Natuurlijk helpen we je

want de meeste Joden in Rotterdam

hier mee. Soms staan er websites vermeld

woonden aan de overkant van de Nieuwe

die je kunt gebruiken om meer te weten te

Maas. Omdat het er niet veel waren

komen. We organiseren in de komende

kunnen we er sneller achter komen wie ze

activiteiten waardoor je meer te weten

waren en hoe ze leefden, en soms zelfs

komt over de buurt waar je woont.

wat ze in hun leven wilden doen. Je zult

Krant samen met internet

die dingen met deze krant en de

In deze krant staat veel informatie. Een

opdrachten gaan ontdekken.

deel zal je gebruiken op school. Er staat

Veel van deze kinderen overleefden de

nog meer informatie op

Tweede Wereldoorlog niet. Ze werden

https://www.joodserfgoedrotterdam/proj

vermoord in concentratiekampen in het

ect-joden-van-de-kaap. Daar vind je een

oosten van Europa. Dat dit kon gebeuren

overzicht van alle Joodse gezinnen, straten

heeft te maken met discriminatie, haat en

en scholen op Katendrecht. Als je meer

buitensluiting. Daar gaat deze krant ook

informatie zoekt, of als je opdrachten

over. Het bepaalde de laatste jaren van

maakt, kan je deze website gebruiken.

hun leven en dat gebeurde ook in het stuk
Rotterdam waar jullie wonen. Het is zo’n
80 jaar geleden dat dit allemaal gebeurde,
maar nog steeds is er nog discriminatie,
haat en buitensluiting.
We vertellen jullie de verhalen omdat we
hiermee willen dat jij nadenkt over de tijd
van toen en de tijd van nu. Dat je weet

De QR-codes brengen je direct naar de

hoe dit allemaal begon én weet hoe het

pagina van het verhaal.

allemaal afliep.
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Katendrecht

De havens waren vroeger vlakbij het

Katendrecht was altijd al een bijzonder

centrum van de stad. De rivier was druk

stukje Rotterdam. Het is nu een buurt die

met schepen die af en aan voeren.

aan één kant met de stad is verbonden.

Tegenwoordig is het veel rustiger op de

Aan de noordkant van dit schiereiland

rivier. Rotterdam is nog steeds een van de

liggen de Nieuwe Maas en de Rijnhaven,

grootste havensteden, maar tegenwoordig

aan de zuidkant de Maashaven.

worden vooral de havens bij de

Katendrecht was niet altijd een

Maasvlakte gebruikt. Hoe de havens er in

schiereiland. De Maashaven werd tussen

1925 uitzagen kan je hier zien:

1898 en 1905 gegraven, de Rijnhaven
tussen 1887 en 1895. Voor die tijd was
Katendrecht een dorp aan de zuidkant van
de Nieuwe Maas.

De groei van de stad zorgde er ook voor
dat Katendrecht groeide. Het dorpje
veranderde toen er tussen 1894 en 1908
veel huizen werden gebouwd. Nu staan er
nieuwe huizen op Katendrecht, maar
daartussen staan ook nog huizen die meer
dan 100 jaar oud zijn.

Figuur 1 Aanleg Nieuwe Waterweg

De havens werden gegraven na de

Opdracht: bekijk oude kaarten van

opening van de Nieuwe Waterweg in

Rotterdam. Zoek uit hoe de omgeving van

1872. Rotterdam kreeg een veel betere en

Katendrecht is veranderd. Oude kaarten

snellere verbinding met de Noordzee. Nu

staan op https://rotterdamkaart.nl/

konden er ook grote schepen naar
Het leven op Katendrecht was moeilijk en

Rotterdam varen. Door de aanleg van

de buurt was niet de fijnste buurt van

nieuwe havens werd Rotterdam een van

Rotterdam om te wonen. De Maashaven

de belangrijkste havensteden in de

en Rijnhaven werden vooral gebruikt voor

wereld.
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de overslag van erts. Erts lijkt op steen en

Jan van Loonslaan nog steeds de

is de grondstof voor allerlei producten,

begraafplaats te zien waar de eerste

zoals staal. Dat zorgde voor veel stof en

Joodse begrafenissen plaats vonden.

het is erg ongezond om dat in te ademen.

Enkele van de hier begraven Joodse
Rotterdammers waren lid van de

De buurt werd een buurt waar veel

beroemde familie De Pinto.

mensen gingen wonen als het niet anders
kon of als ze in deze buurt werkten. De

Na deze eerste groep kooplieden

huren van de huizen waren laag. Dit

kwamen Joodse vluchtelingen uit het

zorgde er voor dat ook mensen die uit

oosten van Europa naar deze streek. Ze

andere landen kwamen hier gingen

waren op vlucht vanwege de vervolgingen

wonen. Een voorbeeld daarvan zijn de

of vanwege de grote armoede. Ze hoopten

Chinezen. Zij kwamen rond 1911 naar

op een beter bestaan. De belangrijkste

deze wijk en in 1931 woonden er al 1306

Joodse buurt in de stad werd een buurt

Chinezen in deze buurt. Katendrecht werd

vlakbij de Coolsingel en het Hofplein, de

de meest Chinese buurt van Rotterdam.

Zandstraatbuurt. Het stadhuis staat sinds
de vorige eeuw op de plek van die buurt.

Opdracht: zijn er nog sporen van de

Er was voor Joden geen verplichting om in

Chinese bewoners op Katendrecht, zoals

bepaalde buurten te wonen, maar die

restaurants. Zoek eens bij het Stadsarchief

buurt had, net zoals Katendrecht, lage

via

huren en daarnaast werd een aantal

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-

Joodse gebedshuizen – dat noemen we

en-ontdek/beeld-en-geluid/. Vul daar bij

een synagoge – in die buurt gebouwd.

‘alle velden’ chinezen in en kijk wat je over

In vroegere eeuwen was het geloof voor

Katendrecht kunt vinden.

de meeste mensen erg belangrijk.
Christenen gingen op zondag naar de kerk,

Joodse Rotterdammers

Joden op zaterdag naar de synagoge en

Joden woonden al lang in Rotterdam, al

moslims woonden er voor de Tweede

vanaf het begin van de zeventiende eeuw.

Wereldoorlog nauwelijks in Nederland.

In het allereerste begin kwamen hier
vooral Joodse handelaren wonen en
werken. In het centrum de stad is bij de
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volgens strenge voorschriften geslacht
worden. Bij moslims noemen we die
voorschriften Halal, bij Joden heet het
Koosjer.

Kinderen van de Kaap
Heb je er wel eens over nagedacht waar
jouw familie vandaan komt? Heel veel
mensen die nu in Nederland wonen
hebben voorouders die hier niet werden

Figuur 2 Achterzijde synagoge Botersloot

Op Katendrecht was er geen synagoge. De

geboren. Soms zijn dat je ouders al, of je

dichtstbijzijnde was op de Botersloot in

grootouders. En vaak familie van nog

het centrum en daar moest men dan op

langer geleden.

zaterdag naartoe lopen, want op de

Als jouw familie uit een ander deel van de

rustdag gebruikte men geen auto, fiets,

wereld komt kan het zijn bij jou thuis

tram of bus. Het was ongeveer vier

andere gebruiken zijn dan bij gezinnen van

kilometer van Katendrecht over de

wie de voorouders in Nederland werden

Maasbruggen naar de Botersloot, zo’n 40

geboren. Soms zie je dat aan hoe iemand

minuten lopen. Dat is een van de redenen

eruit ziet, soms kleden mensen zich

waarom er niet veel Joden op de Kaap

anders, soms merk je het aan de

woonden, maar ze waren er wel.

achternaam of heeft de familie een ander
geloof dan wat hier vroeger gewoon was,
het christelijke geloof.

Joods zijn en eten
Soms heeft een geloof of overtuiging ook

Maar allemaal zijn we Nederlanders. Waar

met eten te maken. Zo eten gelovige

onze voorouders ook vandaan kwamen,

moslims geen varkensvlees, vegetariërs

hoe we er uitzien, of we in God, Elohiem of

helemaal geen vlees of vis en gelovige

Allah geloven of nergens in geloven. Wij

Joden eten geen varkensvlees, garnalen,

zijn Nederlanders, wij maken dit land en

oesters, paard en dergelijke. En het vlees

deze stad.

dat ze wel eten, zoals kip of rund, moet
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Joodse kinderen van de Kaap

steeds zegt, elke dag, keer op keer, en je
weet dat de ander er last van heeft, dan is

We gaan het nu hebben over Joodse

het pesten. Dan doe je iemand pijn, zelfs

kinderen die rond 1940 in deze buurt

als de ander dat niet aan jou laat merken.

woonden. Ze waren Nederlanders,
Rotterdammers en kinderen van de Kaap,

Als je iemand niet leuk vindt en zegt

een andere naam voor Katendrecht. Deze

dingen over uiterlijk of gewoontes, is dat

kinderen woonden in jullie buurt, ze

dan pesten? Ja, omdat je het niet zegt om

gingen hier naar school, ze zaten hier op

een grap te maken; het is dan geen grap.

clubjes. Hun voorouders kwamen uit

Je zegt het om de ander pijn te doen. Je

andere landen. Soms uit Spanje of

praat niet over waarom je iets niet leuk

Portugal, soms uit het oosten van Europa.

vindt. Misschien baal je wel omdat de

Soms geloofden ze niet in God, soms wel

ander steeds afkijkt bij je. Je zegt dan niets

en dan gingen deze kinderen naar de

over het afkijken, maar je zegt iets

Synagoge. Dat deden ze op zaterdag, de

waarmee je iemand beledigt. Dat lost niets

heilige dag voor de Joden. De meeste van

op en maakt dat jullie alleen maar bozer

hun ouders waren arm en sommige waren

op elkaar worden. Het wordt een ruzie die

rijker. Veel hadden het minder goed dan

heel lang kan duren.

andere Rotterdammers. Er waren grote

Opdracht: Heb jij ideeën om te zorgen dat

verschillen tussen de mensen die bij deze

er niet gepest wordt? Schijf daarover.

groep hoorden, maar één ding was
hetzelfde; ze waren Joods. Joods van
afkomst en sommigen hadden ook het
Joodse geloof. Dat was eigenlijk het enige
grote verschil met andere Rotterdammers.
Deze leerlingenkrant gaat ook over
pesten. Wat is dat eigenlijk? Als je tegen je
vriendinnetje of tegen je vriendje een
opmerking maakt over uiterlijk of
gewoontes, is dat pesten? Een keertje, als
het echt als grap bedoeld is niet. Het is
toch meestal niet leuk. Maar als je het
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Oorlog

oké vond, zoals de Italianen en de

Op 15 mei 1940 gaf Nederland zich over

Japanners.

na een inval van de nazi’s die op 10 mei

1. Mensen beoordelen naar de groep

1940 was begonnen. De dag voor de

waartoe ze horen en niet naar wie ze zijn

overgave, 14 mei 1940, was een

noemen we racisme.

verschrikkelijke dag voor Rotterdam. Op
die dag werd de binnenstad door de nazi’s

2. Iemand die in zijn eentje (of met een

grotendeels weggebombardeerd. Daarom

partij die hem volledig volgt) bepaalt wat

staan er tegenwoordig bijna geen oude

er gebeurt, noemen we een dictator.

gebouwen in het centrum van de stad

Waarschijnlijk vond hij dat laatste niet

zoals je die wel ziet in de meeste anderen

echt, maar hij had Italië en Japan nodig

steden. De nazi’s waren aanhangers van

voor zijn plannen, het veroveren van de

een politieke partij die in 1933 in

wereld en het stichten van een rijk dat wel

Duitsland de baas was geworden. Hun

1000 jaar zou bestaan en waar geen plaats

leider heette Adolf Hitler en hij zorgde

was voor mensen die hij niet goed vond.

ervoor dat er geen andere politieke

Natuurlijk waren er veel mensen in

partijen in Duitsland mochten zijn. Alleen

Duitsland die het niet met Hitler eens

wat hij en zijn partij goed vond mocht nog

waren. Maar hij had voor de verkiezingen

in het land. Je moest doen wat hij en zijn

in 1933 er slim voor gezorgd dat hij de

partij zei. Verder had Hitler, met al zijn

verkiezingen kon winnen. Dat deed hij

helpers, hele rare ideeën. Hij vond dat zijn

door van alles te beloven als mensen op

volk het beste volk op aarde was, dat

hem zouden stemmen. Hij beloofde dat

mensen in zijn volk met bijvoorbeeld een

mensen het goed zouden krijgen en in die

handicap er niet bij hoorden en dat

tijd waren de meeste Duitsers straatarm.

mensen die in Duitsland woonden en niet

Ze geloofden hem, en stemden op hem.

tot zijn volk behoorden weg moesten.

Al voor de verkiezingen had hij afspraken

Hitler noemde zijn eigen volk ‘Ariërs’. Alle

gemaakt met een andere partij om samen

andere volkeren waren volgens hem

te gaan regeren. Toen hij samen met die

minder. Het verdelen van mensen in

partij een meerderheid had, en de

rassen noemen we rassenleer en bij Hitler

verkiezingen had gewonnen, zorgde hij

stond het Arische ras bovenaan. Dan

ervoor dat hij de baas werd. Wij noemen

volgden er nog een paar rassen die hij wel
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dat de Minister-President, in Duitsland

‘broedervolk’ was. Duitsland werd steeds

heet dat de Kanselier. Hitler verklaarde

groter.

vervolgens alle andere politieke partijen
tot onwettig. Alleen zijn partij, de NSDAP,
was nog toegestaan.
Opdracht: Duitsland werd een dictatuur.
Zoek op internet op wat een dictatuur is:
https://wikikids.nl/Dictatuur. Heeft
volgens jou een dictatuur en pesten iets

Figuur 3 inval in Polen

met elkaar te maken? Schrijf daarover.

De Tweede Wereldoorlog begint

In de jaren na 1933 veranderde er veel in

Toen Hitler op 1 september 1939 Polen

Duitsland. Wie het niet met Hitler eens

binnenviel, en dat land veroverde, zagen

was en protesteerde liep de kans om

mensen in Europa wat zijn echte

opgesloten te worden. Joden kregen

bedoeling was. Groot-Brittannië en

steeds meer van alles wat niet goed ging

Frankrijk hadden voor 1939 met Polen

de schuld. De pers mocht alleen nog

afgesproken dat als een van hen zou

schrijven wat de NSDAP vertelde. Joden

worden aangevallen de andere landen

werden belachelijk gemaakt en bedreigd

zouden gaan helpen. En dat gebeurde.

en voor hen werd steeds meer verboden.

Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden

Er werd verteld dat Joden allemaal heel

op 3 september 1939 Duitsland de oorlog

rijk waren en met hun geld Duitsland in

en de Tweede Wereldoorlog was daarmee

het ongeluk wilden storten, terwijl de

begonnen. Maar niet in Nederland. De

meeste Joden juist stukken armer waren

regering had met Hitler afgesproken dat

dan Duitsers.

Nederland niet zou worden aangevallen.
Maar dat liep anders…..

Hitler vond dat Tsjechië een groot
stuk land aan Duitsland moest geven

In een sneltreinvaart veroverde

omdat daar Duitsers woonden die lang

Duitsland grote stukken van Europa. Op 10

ervoor in Tsjechië terecht waren

april 1940 gaf Denemarken zich over, op

gekomen. Verder zorgde hij ervoor dat

15 mei 1940 Nederland, op 28 mei 1940

Oostenrijk zich aansloot bij Duitsland

België, op 10 juni 1940 Noorwegen en op

omdat de Oostenrijkers volgens hem een

25 juni 1940 een deel van Frankrijk. In het
8

grootste deel van West-Europa werden de

Sommige vluchtelingen kwamen naar

nazi’s de baas.

Nederland.
Na november 1938 kwamen er steeds
meer Duitse Joden naar Nederland. Wat
gebeurde er toen? In de nacht van 9 op 10
november organiseerde de nazi’s in heel
Duitsland een grote pogrom tegen de
Joden. Een pogrom is een aanval met veel
geweld tegen een groep mensen. Bij deze
pogrom werden vooral Joodse winkels en
synagogen aangevallen en vernietigd. Ook
Joodse Duitsers werden aangevallen en

Figuur 4 1941 – 1942

gevangen genomen.

Nederlandse Joden

Na deze gebeurtenis wist een groot

Toen Hitler in 1933 de baas werd waren er
Duitse Joden die wisten dat dit niet goed

deel van de Duitse Joden dat ze echt

zou aflopen. Ze probeerden Duitsland te

moesten vertrekken en ze gingen, vaak als

verlaten. Soms kregen ze toestemming

vluchteling. Ze kwamen ook naar

van het land waar ze heen wilden, dan

Nederland. Hier werden sommigen door

werd er een visum gegeven. Zo kwam Otto

de regering teruggestuurd naar Duitsland

Frank, de vader van Anne Frank, met zijn

omdat de Nederlandse regering ‘een

gezin in Nederland en begon een bedrijf in

bevriend land niet wilde beledigen’.

Amsterdam. Hij dacht toen nog dat

De vluchtelingen die wel mochten blijven

Nederland niet aangevallen zou worden.

werden opgevangen. In Rotterdam was er

Opdracht: Anne Frank heeft tijdens de

zo’n opvangplek op Heijplaat. Het gebouw

oorlog ondergedoken gezeten in

staat er nog. De vluchtelingen hoopten dat

Amsterdam. Zoek uit wat onderduiken is,

ze in Nederland veilig zouden zijn.

maak er een woordveld van. Kijk eens

Nederland was immers tijdens de Eerste

rond in de onderduikplek van Anne, het

Wereldoorlog ook neutraal gebleven.

Achterhuis.

Neutraal betekent dat je niet meedoet.

Het kon ook gebeuren dat er geen

Veel mensen dachten dat Nederland ook

toestemming kwam en dan vluchtte men.

tijdens de Tweede Wereldoorlog neutraal
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zou blijven, zeker nadat de regering van

overgave te dwingen was het

Koningin Wilhelmina van de regering van

bombardement op Rotterdam.

Hitler de belofte had gekregen dat

Rotterdam was interessant voor

Nederland niet zou worden aangevallen.

Hitler omdat het de belangrijkste haven

In vergelijking met andere landen was hier

van Europa was en dicht bij het

niet veel discriminatie en Joden voelden

Ruhrgebied In Duitsland ligt. Dat was een

zich veilig. Veel Joden konden zich niet

gebied met veel industrie en waar veel

voorstellen dat wat er in Duitsland

wapens en tanks werden gemaakt.

gebeurde ook hier kon gebeuren.

Wanneer er veel industrie is, is een grote
haven dichtbij erg handig.
Rotterdam veroveren was van het
grootste belang. Er waren al gevechten in
de stad uitgebroken toen de nazi’s met
parachutisten de Maasbruggen
probeerden te veroveren en op 14 mei
1940 volgde de definitieve slag. Vanaf half
twee tot kwart voor twee vond er een
bombardement op de stad plaats waarbij
het hele centrum van de stad werd
gebombardeerd. Het waren

Figuur 5 Brandgrens

brisantbommen die werden afgeworpen

10 mei 1940 – 15 mei 1940

en deze bommen veroorzaakten grote

Maar op 10 mei 1940 bleek belofte dat

branden in de stad. Die branden

Duitsland Nederland niet zou aanvallen

vernietigden zelfs nog meer dan de

niets waard. De legers van de nazi’s staken

bommen. Het centrum ging in vlammen

de grens over en er werden grote

op. De havens werden grotendeels niet

gevechten geleverd, onder andere bij de

geraakt, die hadden de nazi’s nodig.

Grebbeberg in de provincie Utrecht en bij

Een dag later, op 15 mei 1940, tekende

de Afsluitdijk. De nazi’s wilden zo snel

Nederland de capitulatie, de overgave, op

mogelijk heel Nederland veroveren. Hun

een Lagere School in Rijsoord, gemeente

‘geheime wapen’ om Nederland tot

Ridderkerk. Vanaf die dag was Duitsland
10

de baas in Nederland en begon de ellende

mocht gaan zitten, alleen tijdens bepaalde

die bijna 5 jaar zou gaan duren.

uren boodschappen mocht doen, alleen
naar Joodse artsen mocht en dat Joodse

Nederlandse Joden tijdens de bezetting

kinderen naar scholen moesten die door

Een deel van de Nederlandse Joden

de nazi’s werden aangewezen. Deze

vertrouwde de situatie met Hitler al voor

kinderen moesten uit hun eigen klas weg

de oorlog niet en was gevlucht, vaak naar

en naar een school met alleen Joodse

Engeland of de Verenigde Staten. Een

kinderen, die ze vaak niet kenden, en die

andere groep Joden probeerde in de

vaak ver van hun huis af stond.

eerste dagen van de oorlog weg te komen
en gingen wanhopig naar de havens om

Dat was ook zo in Rotterdam. Op

op een schip te komen. Soms lukte dat, tot

Katendrecht stonden scholen, maar de

het moment waarop de nazi’s ook de

Joodse kinderen mochten daar vanaf 1

havens afsloten en controleerden.

september 1941 niet meer heen. Ze
mochten niet meer met hun vriendjes en

De verhalen waarin duidelijk werd

vriendinnetjes naar de school in de buurt.

hoe de nazi’s de Joden in Duitsland
behandelden waren bekend. In het begin

Opdracht: Op de website staat een

van de oorlog was men heel bang dat het

overzicht van de scholen die er rond 1940

hier ook zo zou gaan, maar er gebeurde in

op Katendrecht waren en er staat een

de eerste maanden van 1940 niets dat

overzicht van de Joodse scholen die door

opviel. De mensen in Nederland kregen

de nazi’s in Rotterdam werden ingesteld.

het idee dat het wel mee zou vallen en dat

Zoek ze op een kaart van Rotterdam op en

de nazi’s zich hier zouden gedragen. Dat

kijk hoe ver de kinderen moesten reizen

veranderde toen aan het einde van 1940

vanaf Katendrecht naar een Joodse school.

Joden in bepaalde beroepen werden

Joodse kinderen van de Kaap

ontslagen. Zo kwamen Joodse professoren
op de Universiteiten op straat te staan.

In dit stuk van de lesbrief gaan we kijken

Dat was de eerste anti-Joodse maatregel

naar de Joodse kinderen die in jullie buurt

van de nazi’s, er zouden er vele volgen.

woonden tijdens de oorlog. We schrijven

Anne Frank schreef in haar dagboek dat ze

over de kinderen die in de periode dat ze

later tijdens de oorlog niet meer naar

op Katendrecht woonden naar de

parken mocht, er niet op een bankje

basisschool gingen. Toen waren er twee
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soorten scholen, voor groep 1 en 2 de
kleuterschool en voor groep 3 tot en met
8 de lagere school. Dus heel jonge
kinderen worden niet genoemd, kinderen
die naar de middelbare school gingen ook
niet. Het zijn de kinderen die bij jou in de
klas hadden kunnen zitten als er geen
verschil was van 80 jaar tussen 1942 en

Atjehstraat 42c – Esther Israël

2022.

Esther werd in Rotterdam geboren op 7

Katendrechtsestraat 49a – Jacob en Izak

mei 1931 en was net voor het begin van

Ensel

de oorlog negen jaar oud. Ze was de

Jacob Ensel werd in Rotterdam geboren

dochter van Joseph Israël (1904) en Naatje

op 8 januari 1932. Jacobs moeder was

Trijtel (1912). Het was een gezin met veel

Hester Drielsma en zijn vader was Simon

problemen. Esther had nog twee zusjes,

Ensel. Jacob was het oudste kind van het

Helena en Ali. In 1935 gingen de vader en

gezin, hij had nog een jongere broer Izak

moeder van Esther uit elkaar en een

(29 augustus 1938) en drie jongere zusjes;

maand voordat dat gebeurde werden de

Betje (11 juni 1936), Hanna (22 juni 1937)

kinderen ‘uit huis geplaatst’. Dat moest

en Sara (22 september 1939). Vlak voor

van de Kinderbescherming. De moeder

het begin van de oorlog, in 1939, gingen

van Esther was licht geestelijk gehandicapt

de vader en moeder van Jacob uit elkaar.

en de Kinderbescherming vond dat ze niet

De drie zussen overleefden de oorlog,

goed voor haar dochters kon zorgen. Ook

Jacob en Izak niet.

dochters Ali en Helena waren geestelijk
gehandicapt, Esther niet.

Opdracht: wat gebeurde er met Jacob na
de scheiding van zijn ouders? Zoek dit uit

Vanaf 2 december 1940 woonde moeder

via de website.

Naatje en haar nieuwe man, Johannes
Kuijk, bij de ouders van Naatje op de

Opdracht: wat gebeurde er met zijn broer

Atjehstraat 42c. Op die dag kwam ook

Izak? Zoek dit uit via de website.

Esther bij haar moeder en stiefvader
wonen.
In Rotterdam werd er van 3 tot 5 oktober
12

1942 een razzia gehouden. Moeder Naatje

van de Joodse scholen in Rotterdam.

en dochter Esther werden opgepakt. Ze

Begin augustus 1942 moest het gezin De

moeten naar Westerbork en op 30

Wolff zich melden bij Loods 24. Ze gingen

oktober 1942 naar Auschwitz, waar ze op

er lopend heen vanaf hun woning op de

2 november 1942 werden vermoord.

Sumatraweg. Vanaf Loods 24 werden ze
per trein naar Westerbork gebracht en op
6 augustus 1942 werden ze gedeporteerd
naar Auschwitz. Het hele gezin werd er op
die dag vermoord.
Aaltje de Wolff
Aaltje was een zus van Abraham de Wolff.
Aaltje werd op 16 januari 1931 in
Rotterdam geboren. Vanaf augustus 1940

Sumatrastraat 14 A - Abraham de Wolff

woonde Aaltje op de Sumatraweg 14a en

Abraham de Wolff werd in Rotterdam

moest net zoals haar broer Abraham op 6

geboren op 19 januari 1934 en woonde

augustus 1942 naar Auschwitz.

tot het bombardement met zijn vader,

Trijntje de Wolff

moeder en twee zussen op de

Trijntje was de oudste zus van Abraham.

Almondestraat 18b. Bij het bombardement

Zij werd op 3 juli 1929 in Rotterdam

van 14 mei 1940 ging de woning verloren

geboren. Ook zij werd op 6 augustus 1942

en het gezin De Wolff verhuisde naar

naar Auschwitz gedeporteerd.

Katendrecht. Daar woonden ze eerst bij

Opdracht: Er is een bijzondere

familie op de Atjehstraat 55, op 14

ansichtkaart met het gezin De Wolf

augustus 1940 kregen ze een woning op

bewaard gebleven, bekijk deze op de

de Sumatraweg 14a, vlakbij de Atjehstraat.

website.

Daar woonden ze twee jaar, tot augustus
1942. In het eerste jaar dat Abraham en
zijn zussen op Katendrecht woonden zijn
ze zeker naar school gegaan op
Katendrecht, vanaf 1 september 1941
moesten ze van hun school af en naar een
13

Achiem. De moeder van Louis was Galia
Sossenka (Vilnius, 14 mei 1882 – Sobibor,
9 april 1943) en naast Louis hadden zij nog
vier kinderen; Anna (Berlijn, 28 juli 1905 –
Auschwitz, 1 oktober 1942), Maria
(Rotterdam, 29 april 1909 – Sobibor, 2 juli
1943), Serlina (Rotterdam, 2 maart 1915 –
Delistraat 4 - Louis Swetschinski

Auschwitz, 31 januari 1944) en Hendrik

Louis was te oud om een leerling te zijn

(Rotterdam, 25 oktober 1916), die de

van een kleuter- of lagere school maar zijn

oorlog overleefde en in 1995 in Spanje

verhaal is wel bijzonder. Hij haalde een

overleed.

paar keer de krant. Wie was hij?

Opdracht: De moeder van Louis kwam uit

Op 22 maart 1924 vierde Louis

Vilnius. Zoek eens op waar dat ligt.

(Rotterdam, 13 maart 1911 – Auschwitz,
31 januari 1943) zijn Bar Mitswah. Dat
betekende dat hij voor zijn geloof gezien
werd als meerderjarig (volwassen). Hij
mocht dan meedoen met de diensten in
de synagoge en kon worden opgeroepen
om voor te lezen uit de Thora, het heilige
boek van het Joodse geloof. Dit boek lijkt

Rechthuisstraat 23b – Betje Polak

op de Bijbel van de christenen en op de

Betje Polak werd in Amsterdam geboren

Koran van de moslims.

op 29 mei 1936. Ze was een dochter van

Op zondag 15 maart 1942 kwam Louis nog

Rebecca Vischschraper en Max Polak.

een keer in de krant. Het Joodsche

Betje had een zus Leentje die op 4

Weekblad vermeldde dat Louis zou

december 1937 in Amsterdam werd

trouwen met Martha Prins in de synagoge

geboren. De vader en moeder van Betje

in Den Haag. Vader Gierschko

leerden elkaar in Amsterdam kennen.

(Alexandrowski, Rusland, 6 april 1872 -

Vader was broodbakker. Het huwelijk ging

Sobibor, 9 april 1943) was in 1922

niet goed en Max en Rebecca gingen op

bestuurslid van de synagoge Agoedas

aparte adressen wonen. Na november
14

1940 werd Betje bij haar moeder Rebecca

kon worden. Mozes en Klara kregen vijf

gebracht op de Rechthuisstraat. Rebecca

kinderen, Mietje (1928), Salomon (1931),

en Betje werden opgepakt en naar

Geertruida (1934), Sara (1939) en Samuel

Auschwitz gedeporteerd. Daar werden ze

(1942).

vermoord. Betje woonde vanaf eind 1940

Tijdens de bezetting kregen Rotterdamse

tot de zomer van 1942 op Katendrecht.

Joden een oproep om zich te melden bij
Loods 24. Veel mensen vertrouwden dit
niet en gingen niet. De nazi’s haalden ook
mensen thuis op. Dat gebeurde ’s nachts.
Dan mocht niemand op straat zijn en
kwamen er dus geen opstootjes van
buurtbewoners wanneer de buren uit hun
huis werden gehaald. Het gezin Bon met

Rechthuisstraat 25b - Salomon en

opa en oma werden ’s nacht opgehaald.

Geetruida Bon

Dat werd gezien door het overbuurmeisje,

Salomon Bon en zijn zus Geertruida waren

die dat haar leven lang niet vergeten is.

in de leeftijd van een basisschoolleerling.

Lees het op dit site, op de pagina over de

Ze kwamen uit een groot gezin. De vader

Rechthuisstraat 25b of via de QR-code

van Salomon en Geertruida was Mozes

hieronder. Bijna het hele gezin werd op 19

Bon, hun moeder was Klara Koster. Mozes

augustus 1942 in Auschwitz vermoord.

en Klara hadden vijf kinderen en tijdens

Vader Mozes leefde tot 1944. Hij werd

het begin van de oorlog woonden ook opa

tijdens de deportatie uit de trein gehaald.

Samuel Bon en oma Mietje de Wolf op dit

Hij zag er sterk uit en moest tussen 1942

adres in de Rechthuisstraat. Salomon werd

en 1944 werden in de werkkampen van de

in Rotterdam geboren op 26 september

nazi’s.

1931, Geertruida in Rotterdam op 9
november 1934. Aan het begin van de
oorlog was Salomon 8 jaar oud, Geertruida
5 jaar. Vader Mozes verkocht haringen en
was een poos magazijnbediende. Dat is
geen beroep waarmee veel geld verdiend
15

Colofon
Het project de
Joden van de
Kaap 19401943 is een
initiatief van
de Stichting
Kaapse
Kringen. Nadat
alle Joodse buurtgenoten die zijn weggevoerd en
vermoord waren geïnventariseerd, werden hun
namen genoemd tijdens de dodenherdenking op 4
mei. De tweede fase is het publiceren van de
familiegeschiedenissen op deze site.

Opdracht: Je hebt nu een idee wat er op
Katendrecht gebeurde. Maar hoe zat dan

Dit lespakket voor de Katendrechtse basisscholen
is het laatste deel van het project.

in de rest van de stad? Wil je daar een
idee van hebben, ga dan eens naar deze

De route langs de huizen waar de weggevoerde
Joden woonden is binnenkort te volgen via QRcodes.

pagina. Je kunt op die pagina zien waar
verhalen zich afspeelden en ook

Informatie: Ketting@Kaapsekringen.nl

doorklikken naar straten in de stad.

Bron:

Opdracht: Woonden er alleen Joden in de

•

stad, of ook in de dorpen rond Rotterdam?

Project Joden van de Kaap

Illustraties:

Zoek dat uit met de kaart en zoek een

•

verhaal dat jij bijzonder vindt.

•
•
•

aanleg Nieuwe Waterweg,
https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/
collectie-online/detail/d9c0f22a-91c4555d-aaf3-adfe1d362f7d.
achterzijde synagoge Botersloot 1931.
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www.bmwd.nl, Rob Snijders, historicus
(www.joodserfgoedrotterdam.nl).

