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Inleiding

Het boek In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-
1945, de gelijknamige tentoonstelling, die tussen 9 februari 2012 en 20 mei 2012 werd ge-
houden in het Amsterdams Stadsarchief en de film Herinnering aan een vermoord kind van 
Willy Lindwer hebben veel losgemaakt. De tentoonstelling, waar de drieduizend in het 
boek opgenomen foto’s van vermoorde kinderen, per transport gerangschikt, op lange 
tafels te zien waren, leidde tot veel emoties. Mensen herkenden familieleden, buur- en 
buurtkinderen, klasgenoten, lang geleden verdwenen vrienden en geliefden. Iemand 
ontdekte dat een foto van een vermoord familielid beschikbaar was gemaakt door de 
zoon van de man die het gezin had verraden. Iemand die, tot haar verdriet, al heel lang 
een geboortebeker in bezit had, ontdekte wie de wettige eigenaar van de beker was en 
kon hem na zeventig jaar teruggeven aan de erfgenaam. Mensen huilden, mensen lach-
ten; ze brachten brieven mee, documenten, poesiealbums, speelgoed en vooral foto’s. Fo-
to’s van kinderen die in het boek In Memoriam en op de tentoonstelling nog geen plaats 
hadden gevonden. De foto’s werden getoond in speciaal voor dat doel geplaatste vitrines. 
In totaal zijn inmiddels bijna 700 foto’s nagekomen. Deze foto’s van 700 gedeporteerde 
en vermoorde kinderen vormen het aangrijpende hoofddeel van dit Addendum. 

Toevoegingen

In het Addendum zijn twee lijsten opgenomen die in In Memoriam ontbreken, te weten:
–  een lijst van veel voorkomende adressen, zoals die van weeshuizen en pioniers-

kampen.
–  een  lijst met namen van de Nederlandse of uit Nederland gevluchte kinderen die 

via Drancy en Mechelen zijn gedeporteerd. In mijn oorspronkelijke opzet vielen zij 
buiten het bestek van In Memoriam. Het ging mij niet om alle Nederlandse kinderen, 
maar om alle vanuit Nederland gedeporteerde kinderen. Hiertoe behoorden vooral 
veel uit Duitsland afkomstige kinderen, maar ook bijvoorbeeld Hongaarse, Turkse, 
Belgische en Franse kinderen. Het leek me verwarrend om de uit het buitenland ge-
deporteerde Nederlandse kinderen aan dit overzicht toe te voegen. In de loop van de 
jaren heb ik daar spijt van gekregen. Daarom hebben wij nu een poging ondernomen 
alsnog een lijst samen te stellen van de vanuit Drancy en  Mechelen gedeporteerde 
kinderen die vermoord zijn in de kampen en waar mogelijk ook hun foto’s te tonen. 
Het maken van zo’n lijst is geen sinecure en enige inperking bleek noodzakelijk. We 
hebben ons beperkt tot kinderen die ook op Digitaal Monument (www.joodsmonu-
ment.nl) voorkomen. Dit betekent dat er  behalve Nederlandse kinderen ook uit Ne-
derland gevluchte kinderen met een andere nationaliteit zijn opgenomen, onder wie 
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Bertha Hillesum, Eduard van der Kloot, Eveline van der Kloot, Samuel van der Kloot 
en Betty Vos.

Correcties

De rest van het Addendum wordt in beslag genomen door correcties van fouten in In 
 Memoriam. Want natuurlijk staan er fouten in In Memoriam. Bij zo’n omvangrijk en ge-
compliceerd boek, waarin de namen en gegevens van 18.000 gedeporteerde en vermoorde 
kinderen zijn opgenomen, valt niet anders te verwachten. Deze fouten zijn veelal ont-
staan, doordat we niet over de transportlijsten beschikken. Ze kunnen slechts worden 
ingezien en dat betekent dat een tweede of derde controle vrijwel onmogelijk is. Toch zijn 
tussen 9 februari 2012, de dag dat In Memoriam verscheen, en 15 augustus 2012, de dag dat 
tekst en foto’s van het Addendum werden ingeleverd, veel fouten boven water gekomen. 
Lezers van het boek en bezoekers van de tentoonstelling ontdekten fouten en lieten ons 
die weten. Wij zijn iedereen daarvoor zeer erkentelijk. Ook dank aan Theo Seijs, die ont-
dekte wat er mis was met de lijst van ‘Kinderen die vóór hun deportatie zijn overleden 
in doorgangskamp Westerbork en concentratiekamp Vught’ en de heer Lucas Bruijn, die 
ons wees op www.holocaust.cz, een site over Theresienstadt, die ons op het spoor bracht 
van slachtoffers die niet eerder als zodanig onderkend waren. Maar verreweg de meeste 
correcties danken wij aan Marten Jongman. Marten Jongman en ik kwamen elkaar tegen 
op de tentoonstelling in het Stadsarchief. Hij complimenteerde mij met het werk dat Ali-
ne Pennewaard en ik hadden gedaan, maar zei mij dat ‘er wel een paar foutjes in het boek 
voorkomen’. Ik vroeg Marten Jongman of hij van de door hem ontdekte fouten een lijst 
wilde aanleggen. Op 1 mei stuurde hij een eerste lijst met zijn ‘bevindingen’. Er volgden 
er nog vele. Marten Jongman bleek niet alleen over een zeer uitgebreide documentatie 
te beschikken, maar ook over een fotografisch geheugen voor namen en data. De combi-
natie van deze twee factoren leidde tot een stroom van honderden op- en aanmerkingen,  
die door mij voor een groot deel zijn gehonoreerd. Het merendeel van de in het Adden-
dum opgenomen correcties zijn te danken aan het werk van Marten Jongman. 
De beeldredactie van het Addendum is, net als in In Memoriam, het werk van Aline Pen-
newaard, die ook over een fotografisch geheugen beschikt, maar dan voor foto’s en na-
men. Het laatste woord was weer voor Raymund Schütz van de afdeling Oorlogsnazorg 
van het Rode Kruis, die als geen ander de weg weet in de archieven en die bovendien in 
staat is de gegevens die uit die archieven tevoorschijn komen te interpreteren op een 
manier die er geen twijfel over laat dat hem inderdaad het laatste woord toekomt.

Soorten fouten

Samen met Marten Jongman heb ik een inventarisatie gemaakt van de soorten fouten 
die voorkomen in In Memoriam:

1. Schrapfouten 
In het oorspronkelijke Excel-bestand zoals mij dat was aangeleverd door Digitaal Mo-
nument (DM) zaten veel kinderen dubbel of zelfs driedubbel. Bovendien telde het tal-

de groep Duitse vluchtelingen die vanuit Paviljoen Loosdrechtse Rade geprobeerd 
heeft naar Zwitserland te ontsnappen. Ik wijs er hier nadrukkelijk op dat de lijst niet 
de pretentie kan hebben volledig te zijn.

Zo kwamen er, te laat om in de lijst te worden opgenomen, nog ruim vijftig namen van  
kinderen binnen die via Mechelen naar Auschwitz zijn gedeporteerd en die daar zijn 
vermoord. Ik geef hier de namen van deze kinderen, hun geboortedatum en de num-
mers van het transport waarmee ze zijn gedeporteerd.Voor nadere informatie verwijs 
ik naar Digitaal Monument. 

II Abraham Gobus (31-07-1927), Georges Komkommer (27-05-1925), Annie Reiss 
(01-10-1924) Manfred Reiss (12-12-1935) 

III Louis Salomon Frank (09-06-1935)
VI Helena Aleng (30-04-1928), Bertha Gompers (26-05-127), Clara Gompers (11-12-

1929), Jetty Bertha Hillesum (27-07-1925), Samuel van der Kloot (19-05-1926), 
Eduard van der Kloot (29-08-1933), Eveline van der Kloot (29-08-1926), Regina 
Ringer (25-02-1925), Betty Vos (31-07-1926)

VII Esther Kleerekoper (07-10-1931), Jesaia Kleerekoper (03-01-1934), Juda Klee-
rekoper (27-08-1938), Rachel Kleerekoper (15-05-1937), Samuel Kleerekoper (13-
06-1930),  Sara Kleerekoper (01-08-1935), David Lakmaker (20-09-1928)

VIII Henri Erwteman (02-05-1930), Sanne Hamel (06-08-1927) 
IX Peggy Bing (24-12-1927), Maurits Bing (28-12-1931)
X Gabriel Blanes (07-02-1926), Josef Blanes (26-02-1928), Marianne Blanes (25-09-

1930), Meijer Blanes (29-08-1929), Sara Hanna Blanes (06-06-1941)
XI Alida de Groot (21-02-1934), Henriette de Groot (15-12-1932), Betje Waas (25-05-

1927), Esther Waas (26-06-1934), Marie Waas (29-04-1933), Maurits Waas (12-06-
1936)

XIV Mirjam Matzner (01-09-1932)
XVIII Albert  van Cleeff (13-10-1931)
XIX Conny Neuberger (20-06-1931), Theo Neuberger (29-07-1928) 
XX Mary Bos (12-01-1928), Jacques van Rijn (08-05-1942)
XXI Aaltje Engelander (18-06-1942), Jack Gokkes (01-02-1943), Ruth Betty Gold-

schmidt (14-09-1933)
XXIIa Henriette Elly Bed (08-04-1930), Abraham de Leeuw (25-11-1928), Isabella Sonia 

de Leeuw (06-06-1927) 
XXIII Jeannette Wach (02-07-1932)
XXIV Carla Celine Morpugo (04-11-1930), Jacob Hartog Morpugo (19-10-1934), Marcus 

Arnold Walg (09-02-1929), Saartje Debora Walg (12-07-1938) 
XXV Mozes Wolf Flinker (09-10-1926), Max Wach (13-07-1939)

De volgende van deze kinderen stonden ten onrechte in In Memoriam en hun namen 
zijn daar nu geschrapt: Helena Aleng, Albert van Cleeff, Louis Salomon Frank, Jetty 
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herkomst en een in Nederland aangenomen nieuwe naam. Een aantal van deze verdub-
belingen zijn in In Memoriam terecht gekomen en inmiddels onderkend en hersteld.

6. Namen waar geen kind bij hoort 
Tijdens de vaak chaotische administratie van mensen die op transport moesten, zijn 
in Westerbork allerlei fouten gemaakt. Veel van deze fouten zijn eenvoudig te onder-
kennen, een spelfout in de naam, Julius Hegger in plaats van Julius Egger, foutjes in 
de geboortedatum. Ingewikkelder wordt het als er om de een of andere reden wel een 
naam is genoteerd, maar er niemand bij die naam hoort. Er zijn een aantal van dit soort 
gevallen gevonden.

7. Wel opgenomen kinderen die buiten het bestek van het boek vallen
In de lijsten van In Memoriam zijn enkele kinderen gevonden die al achttien waren op 
het moment van transport. De namen van deze kinderen zijn alsnog geschrapt.
In de lijsten zijn enkele kinderen gevonden die vanuit het buitenland zijn gedepor-
teerd. De namen van deze kinderen zijn alsnog geschrapt.

8. Omissies
Van een aantal kinderen ontbrak het adres, de geboorteplaats of de sterfdatum. In een 
aantal gevallen zijn die ontbrekende gegevens aangevuld. Waarbij aangetekend dat Di-
gitaal Monument voortdurend in beweging is, zodat In Memoriam qua informatie kan 
achterlopen op DM. Veel van de toegevoegde adressen in dit Addendum bevinden zich 
al sinds geruime tijd op DM.

9. Kinderen van wie geen verklaring van overlijden is afgegeven
De namen van deze kinderen zijn niet in de Staatscourant gepubliceerd en ze komen 
niet voor op DM. Het gaat om kinderen die vanuit Theresienstadt naar Auschwitz zijn 
gedeporteerd en daar zijn vermoord. Een aantal van deze kinderen is achterhaald.

10. Omgeving Auschwitz
Telkens wanneer als sterfplaats de administratieve term ‘omgeving Auschwitz’ werd 
gegeven, is dat nu veranderd in ‘Auschwitz’. 

11. Fouten in de fotobijschriften 
In voorkomende gevallen is de foto met het gecorrigeerde bijschrift opgenomen in de 
lijst van correcties.

12. Westerbork/Vught
In In Memoriam is een lijst opgenomen van ‘Kinderen die vóór hun deportatie zijn over-
leden in doorgangskamp Westerbork of concentratiekamp Vught’. In dit Excel-bestand 
is iets grondig mis gegaan; dit wil zeggen, dat alle informatie er is, maar niet op de 
juiste plaats. De lijst is in het Addendum hersteld en uitgebreid.

loze kinderen die buiten het bestek van het boek vielen, omdat ze ouder waren dan 
achttien op het moment dat ze werden gedeporteerd of omdat ze vanuit het buitenland 
waren gedeporteerd. Ik heb dus veel moeten schrappen. Bij dat schrappen, zijn ook 
kinderen geschrapt die niet geschrapt hadden moeten worden. Een aantal van deze 
kinderen is teruggevonden.

2. Tikfouten
Ieder kind kreeg in het bovengenoemde Excel-bestand van mij voor zijn naam het num-
mer van het transport waarmee het werd gedeporteerd. Daarbij heb ik een aantal keren 
een tikfout gemaakt. Julia Rachel de Raay bijvoorbeeld, is gedeporteerd met transport 
30. Ik tikte 33 en zo kwam ze op de lijst van transport 33 te staan. Ida Kril is gedepor-
teerd met transport 33. Ik tikte 32 in en zo kwam ze in de lijst van transport 32 te staan. 
Deze fouten zijn, voor zover onderkend, hersteld.

3. Spelfouten
Een aantal namen en adressen bleek spelfouten te bevatten. Voor zover onderkend zijn 
die fouten hersteld.
Ook bleken er fouten in geboortedata en sterfdata voor te komen, waaronder omdraai-
ingen van dag en maand. Voor zover onderkend zijn die fouten hersteld.

4. Kinderen die op de transportlijst over het hoofd zijn gezien
Op transportlijsten zoeken is, naar mijn ervaring, moeilijk. Het is moeilijk om je aan-
dacht uitsluitend op de geboortedata gericht te houden. Je ziet ouders, oudere broers 
en zussen, je bent geneigd het aantal kinderen uit een gezin te tellen en als je even niet 
oplet, heb je een kind overgeslagen. In principe kon dat niet veel kwaad, want als het 
kind in het DM-bestand voorkomt, zal op enigerlei ogenblik blijken dat het transport-
nummer ontbreekt. Als de sterfdatum van het kind in kwestie direct gerelateerd kon 
worden aan een transport kreeg het een * voor zijn naam. Als de sterfdatum niet aan 
een transport gerelateerd kon worden, is via de Joodse Raad-kaart vastgesteld of het 
kind daadwerkelijk in het transport zat. Was dit het geval dan kreeg het *K voor zijn 
naam.
Van een aantal van deze kinderen is inmiddels vastgesteld dat ze wel op de transport-
lijst voorkomen. In deze gevallen zijn de symbolen * en *K verwijderd.
Een ernstiger probleem deed zich voor als een kind niet gezien is op de transportlijst 
en bovendien ontbrak in het DM-bestand. Deze kinderen waren voor mij onzichtbaar 
en ontbreken daardoor op de lijst In Memoriam. Inmiddels zijn een aantal van deze 
kinderen alsnog op de transportlijst gevonden en nu ingevoegd.

5. Kinderen die onder meerdere namen op een of meerdere transportlijsten voorkomen  
Kinderen kunnen onder hun eigen naam en onder hun onderduiknaam op een trans-
portlijst voorkomen; onder de naam van hun moeder en die van hun vader; onder de 
naam van hun moeder en van hun tweede vader; onder hun naam uit het land van 
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–  Kinderen die op een transportlijst voorkomen, maar niet als overleden zijn geregis-
treerd op Digitaal Monument of in In Memoriam, heb ik opgezocht in de cartotheken 
op de afdeling oorlogsnazorg van het Rode Kruis in Den Haag. Hun naam wordt 
voorafgegaan door een K.

–  Kinderen die op Digitaal Monument of in In Memoriam als overleden staan geregis-
treerd op een datum die niet aan een transport is te koppelen en over wie ook de 
carto theek geen uitsluitsel kon geven wat betreft de datum van hun deportatie heb-
ben een O voor hun naam.

In de lijst van de correcties in dit Addendum worden nieuwe symbolen gebruikt om de 
verschillende soorten correcties aan te geven:

–  C: er hebben een of meerdere correcties plaatsgevonden ten opzichte van In Memo-
riam. Alle toevoegingen en/of wijzigingen tellen als een correctie. De plaats in de lijst 
is echter ongewijzigd. 

–  I: het kind kwam niet voor in In Memoriam en is ingevoegd.
–  S: het kind moet uit In Memoriam geschrapt worden.
–  I 36: een kind wordt ingevoegd vanuit een ander transport, in dat geval transport 36. 

I 35 wil zeggen dat het kind wordt ingevoegd vanuit transport 35.
–  I 36 +C: het kind is niet alleen ingevoegd vanuit transport 36 maar er heeft ook een 

correctie plaatsgevonden.
–  SI 36: de naam van het kind wordt vanuit het transport waarin het nu staat geschrapt 

en ingevoegd in transport 36. 
–  Als een kind in het symbool #S 36 voor zijn naam heeft staan betekent dit dat deze 

naam geschrapt moet worden uit transport 36, maar dat er zich in hetzelfde trans-
port een kind bevindt met dezelfde geboortedatum, dat het symbool #I 36 voor zijn 
naam heeft. Het gaat om een en hetzelfde kind, maar de naam die geschrapt moet 
worden is onjuist. In transport 27 bijvoorbeeld bevinden zich de kinderen Hertog, 
die het symbool #S 27 voor hun naam hebben staan. Zij keren in dezelfde lijst terug 
onder de naam Staal, met daarbij het symbool #I 27.

Dankwoord

Onze grote dank gaat uit naar alle mensen die foto’s ter beschikking hebben gesteld. 
In totaal beschikken we nu over een kleine vierduizend foto’s van gedeporteerde en 
vermoorde kinderen. Dat is veel, maar van veertienduizend kinderen is de foto nog 
altijd zoek. Laten we dat niet vergeten. Nieuwe foto’s blijven uiteraard altijd welkom 
op Digitaal Monument.

Rest mij dank te zeggen aan een ieder die op de een of andere wijze geholpen heeft bij 
het tot stand komen van dit Addendum. Ik bedank alle medewerkers van het Stads-
archief Amsterdam, in het bijzonder Jantine Ploeg, Erik Schmitz, Stefanie van Oden-
hoven en Ludger Smit; veel dank ben ik weer verschuldigd aan de medewerkers van 

13. Fouten in de aantallen gedeporteerden 
Met het transport van woensdag 15 juli 1942 van Westerbork naar Auschwitz zijn niet 
1135 mensen gedeporteerd, maar 1132.
Met het transport van donderdag 16 juli 1942 van Westerbork naar Auschwitz zijn niet 
895 mensen gedeporteerd, maar 908.

14. Van transport 66 staat vermeld dat het van Westerbork naar Theresienstadt ging. 
Het transport ging van Amsterdam naar Theresienstadt.

15. In zijn ‘Voorwoord’ schreef David Barnouw dat het ‘Kindertransport’ op 10 juni aan-
kwam in Sobibor, ‘waar alle kinderen, vrouwen en mannen nog diezelfde dag werden 
vermoord’. Dat was 11 juni.

16. De dodenlijst van In Memoriam bleek één overlevende te bevatten en wel de op 
23 januari 1928 in Amsterdam geboren Philip Gans. Philip Gans werd op 24 augustus 
1943 met transport 73 naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij als dwangarbeider werd 
toegelaten tot het kamp en hem het nummer 139755 werd gegeven. Van 18 januari 1945 
tot 16 april 1945 was hij in Flossenburg. Na een dodenmars van een week werd Philip 
Gans op 23 april 1945 bevrijd. Hij woont in Amerika en geeft daar lezingen over de ver-
nietigingskampen.

Aantallen

Het zal duidelijk zijn dat de cijfers die onder het kopje ‘Aantallen’ te vinden zijn in 
mijn ‘Inleiding‘ van In Memoriam bijgesteld moeten worden. Van de kinderen die recht-
streeks naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor werden gedeporteerd, 
keerden er volgens mijn gegevens waarover ik voor In Memoriam kon beschikken, 127 
kinderen terug. Volgens de gegevens zoals ik die nu heb, zijn er 140 kinderen terugge-
keerd. Via Theresienstadt blijken 32 kinderen meer te zijn gedeporteerd en vermoord 
dan tot nog toe was aangetoond.

Symbolen 

In ons overzicht van de soorten fouten die in In Memoriam zijn gemaakt, komen de 
in het boek gebruikte symbolen ter sprake. Hierbij nogmaals de verklaring van deze 
symbolen:
–  Van kinderen die niet op de transportlijst voorkomen, maar van wie een sterf-

datum bekend is (Sobibor 11 juni 1943) die eenduidig gekoppeld kan worden aan 
een  transportdatum (8 juni 1943), heb ik aangenomen dat ze met het desbetreffende 
transport zijn gedeporteerd. Het kind kreeg een * voor zijn naam.

–  Kinderen die niet op een transportlijst voorkomen en die op Digitaal Monument (en 
in In Memoriam) op een administratieve sterfdatum zijn geregistreerd, heb ik opge-
zocht in de Centrale Cartotheek en/of Joodse Raad Cartotheek van de afdeling Oor-
logsnazorg van het Rode Kruis in Den Haag. Hun naam wordt voorafgegaan door *K.
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Oorlogsnazorg van het Rode Kruis, aan het programma De Wereld Draait Door, aan mijn 
Nieuw Amsterdam-redacteur Janneke Louman, Lindy de Jong en last but not least Ruth 
Visser, die erbij was.

Guus Luijters
Amsterdam, 15 juli 2012
 

Chronologie van de transporten

1. Woensdag 15 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 1132 personen

2. Donderdag 16 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 908 personen

3. Dinsdag 21 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 931 personen

4. Vrijdag 24 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 1002 personen

5. Maandag 27 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 1010 personen

6. Vrijdag 31 juli 1942 Westerbork-Auschwitz 1007 personen

7. Maandag 3 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 1013 personen

8. Vrijdag 7 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 987 personen

9. Maandag 10 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 559 personen

10. Vrijdag 14 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 505 personen

11. Maandag 17 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 506 personen

12. Vrijdag 21 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 1008 personen

13. Maandag 24 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 519 personen

14. Vrijdag 28 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 608 personen

15. Maandag 31 augustus 1942 Westerbork-Auschwitz 560 personen

16. Vrijdag 4 september 1942 Westerbork-Auschwitz 714 personen

17. Maandag 7 september 1942 Westerbork-Auschwitz 930 personen

18. Vrijdag 11 september 1942 Westerbork-Auschwitz 874 personen

19. Maandag 14 september 1942 Westerbork-Auschwitz 902 personen

20. Vrijdag 18 september 1942 Westerbork-Auschwitz 1004 personen

21. Maandag 21 september 1942 Westerbork-Auschwitz 713 personen

22. vrijdag 25 september 1942 Westerbork-Auschwitz 928 personen

23. Maandag 28 september 1942 Westerbork-Auschwitz 610 personen

24. Vrijdag 2 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 1014 personen

25. Maandag 5 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 2012 personen

26. Vrijdag 9 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 1703 personen

27. Maandag 12 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 1711 personen

28. Vrijdag 16 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 1710 personen

29. Maandag 19 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 1327 personen

30. Vrijdag 23 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 988 personen

31. Maandag 26 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 841 personen

32. Vrijdag 30 oktober 1942 Westerbork-Auschwitz 659 personen

33. Maandag 2 november 1942 Westerbork-Auschwitz 954 personen
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73. Dinsdag 24 augustus 1943 Westerbork-Auschwitz 1001 personen

74. Dinsdag 31 augustus 1943 Westerbork-Auschwitz 1004 personen

75. Dinsdag 7 september 1943 Westerbork-Auschwitz 987 personen

76. Dinsdag 14 september 1943 Westerbork-Auschwitz 1005 personen

77. Dinsdag 14 september 1943 Westerbork-Theresienstadt 305 personen

78. Dinsdag 21 september 1943 Westerbork-Auschwitz 979 personen

79. Dinsdag 19 oktober 1943 Westerbork-Auschwitz 1007 personen

80. Maandag 15 november 1943 Vught-Auschwitz 1149 personen

81. Dinsdag 16 november 1943 Westerbork-Auschwitz 995 personen

82. Dinsdag 11 januari 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 1037 personen

83. Dinsdag 18 januari 1944 Westerbork-Theresienstadt 870 personen

84. Dinsdag 25 januari 1944 Westerbork-Auschwitz 948 personen

85. Dinsdag 1 februari 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 908 personen

86. Dinsdag 8 februari 1944 Westerbork-Auschwitz 1015 personen

87. Dinsdag 15 februari 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 773 personen

88. Vrijdag 25 februari 1944 Westerbork-Theresienstadt 811 personen

89. Vrijdag 3 maart 1944 Westerbork-Auschwitz 732 personen

90. Woensdag 15 maart 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 210 personen

91. Donderdag 23 maart 1944 Westerbork-Auschwitz 599 personen

92. Woensdag 5 april 1944 Westerbork-Theresienstadt 289 personen

93. Woensdag 5 april 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 101 personen

94. Woensdag 5 april 1944 Westerbork-Auschwitz 240 personen

95. Vrijdag 19 mei 1944 Westerbork-Auschwitz 453 personen

96. Vrijdag 19 mei 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 238 personen

97. Zaterdag 3 juni 1944 Vught-Auschwitz 496 personen

98. Maandag 31 juli 1944 Westerbork-Theresienstadt 213 personen

99. Maandag 31 juli 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 178 personen

100. Zondag 3 september 1944 Westerbork-Auschwitz 1019 personen

101. Maandag 4 september 1944 Westerbork-Theresienstadt 2081 personen

102. Woensdag 13 september 1944 Westerbork-Bergen-Belsen 279 personen

34. Vrijdag 6 november 1942 Westerbork-Auschwitz 465 personen

35. Woensdag 10 november 1942 Westerbork-Auschwitz 758 personen

36. Maandag 16 november 1942 Westerbork-Auschwitz 761 personen

37. Vrijdag 20 november 1942 Westerbork-Auschwitz 726 personen

38. Dinsdag 24 november 1942 Westerbork-Auschwitz 709 personen

39. Maandag 30 november 1942 Westerbork-Auschwitz 826 personen

40. Vrijdag 4 december 1942 Westerbork-Auschwitz 811 personen

41. Dinsdag 8 december 1942 Westerbork-Auschwitz 927 personen

42. Zaterdag 12 december 1942 Westerbork-Auschwitz 757 personen

43. Maandag 15 januari 1943 Westerbork-Auschwitz 750 personen

44. Maandag 18 januari 1943 Westerbork-Auschwitz 748 personen

45. Vrijdag 22 januari 1943 Apeldoorn-Auschwitz 921 personen

46. Zaterdag 23 januari 1943 Westerbork-Auschwitz 516 personen

47. Vrijdag 29 januari 1943 Westerbork-Auschwitz 659 personen

48. Dinsdag 2 februari 1943 Westerbork-Auschwitz 890 personen

49. Dinsdag 9 februari 1943 Westerbork-Auschwitz 1184 personen

50. Dinsdag 16 februari 1943 Westerbork-Auschwitz 1108 personen

51. Dinsdag 2 februari 1943 Westerbork-Auschwitz 1101 personen

52. Dinsdag 2 maart 1943 Westerbork-Sobibor 1105 personen

53. Woensdag 10 maart 1943 Westerbork-Sobibor 1105 personen

54. Woensdag 17 maart 1943 Westerbork-Sobibor 964 personen

55. Dinsdag 23 maart 1943 Westerbork-Sobibor 1250 personen

56. Dinsdag 30 maart 1943 Westerbork-Sobibor 1255 personen

57. Dinsdag 6 april 1943 Westerbork-Sobibor 2020 personen

58. Dinsdag 13 april 1943 Westerbork-Sobibor 1204 personen

59. Dinsdag 20 april 1943 Westerbork-Sobibor 1166 personen

60. Woensdag 21 april 1943 Amsterdam-Theresienstadt 295 personen

61. Dinsdag 27 april 1943 Westerbork-Sobibor 1204 personen

62. Dinsdag 4 mei 1943 Westerbork-Sobibor 1187 personen

63. Dinsdag 11 mei 1943 Westerbork-Sobibor 1446 personen

64. Dinsdag 18 mei 1943 Westerbork-Sobibor 2511 personen

65. Dinsdag 25 mei 1943 Westerbork-Sobibor 2862 personen

66. Woensdag 26 mei 1943 Amsterdam-Theresienstadt 227 personen

67. Dinsdag 1 juli 1943 Westerbork-Sobibor 3006 personen

68. Dinsdag 8 juli 1943 Westerbork-Sobibor 3017 personen

69. Dinsdag 29 juli 1943 Westerbork-Sobibor 2397 personen

70. Dinsdag 6 juli 1943 Westerbork-Sobibor 2417 personen

71. Dinsdag 13 juli 1943 Westerbork-Sobibor 1988 personen

72. Dinsdag 20 juli 1943 Westerbork-Sobibor 2209 personen
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Foto’s*

* Afkortingen in de foto bijschriften:

ARA Algemeen Rijksarchief Brussel, België, Dienst Vreemdelingenpolitie, Individueel dossier 

JHM Joods Historisch Museum, Amsterdam 

YV  Hall of Names, Yad Vashem, Jeruzalem, Israël 

DM  Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap

Lothar Baumann, *24 april 
1926. [J. Meester, Heemstede]

Edith Goldschmidt, *10 juni 1938, met haar 
moeder Hendrina Elly Goldschmidt-Frank.  
[E. Cats, Amsterdam]

Alida Baruch, *26 januari 
1942. [N. Baruch, Amsterdam]

Steffi Ida Baumann, 
*20 juli 1926. [B. Gassmann, 
Amsterdam]

Salomon (Sally) van Bever, *26 februari 1933. [JHM]

Isaäc Beesemer, 
*26 augustus 1925  
[G. Papegaaij-van der Meer, 
Amsterdam]

Albert Werner Katz, *2 juli 
1925, met zijn broertje Kurt en 
hun moeder Anna Katz-Leons. 
[E. Schoenmakers, Zutphen]

Leonore Ullmann, *23 april 
1925. [H. Voorhoeve-
Stehouwer, Muiderberg]

Simon Werner Cohn, 
*22 augustus 1937. 
[W. Knapper, Amsterdam]

Eddy Blitz, *10 mei 1925. 
[F. van Schelven-Kapper, 
Rijswijk]

Transport 2.

Transport 1.
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